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Nr. 466
2° KAMER - 1 oktober 2003

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 —
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 14 - ARTIKEL 14.1 - KRUISPUNT WAAR HET VERKEER
GEREGELD WORDT DOOR VERKEERSLICHTEN - VRIJMAKEN VAN HET KRUISPUNT - MANOEUVRE OP
HET KRUISPUNT - VERPLICHTING VOORRANG TE VERLENEN.
2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 —
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 12 — ARTIKEL 12.4 - BESTUURDER DIE EEN MANOEUVRE
WIL UITVOEREN - VERPLICHTINGEN.
1º Art. 14.1 Wegverkeersreglement, volgens hetwelk de bestuurder die een kruispunt is
opgereden waar het verkeer geregeld wordt door verkeerslichten, dit kruispunt mag
vrijmaken zonder te wachten tot het verkeer opengesteld is in de richting die hij gaat
nemen, behalve indien op de weg die hij gaat volgen een aan zijn rechterzijde geplaatst
rood licht hem zulks verbiedt, ontslaat de bestuurder niet van de verplichting zich te
gedragen naar de overige bepalingen van het Wegverkeersreglement en, m.n., voorrang
te verlenen aan de overige bestuurders als hij op het kruispunt een manoeuvre uitvoert 1.
(Artt. 12.4, 12.5 en 14.1 Wegverkeersreglement 1975)
2º De bestuurder die een manoeuvre wil uitvoeren, moet voorrang verlenen aan de andere
weggebruikers, en kan alleen verder rijden in de bij art. 12.5 Wegverkeersreglement,
bepaalde voorwaarden, meer bepaald alleen als hij dat kan doen zonder gevaar voor
ongevallen, gelet op de plaats van de andere weggebruikers, hun snelheid en de afstand
waarop zij zich bevinden2. (Artt. 12.4, eerste lid en 12.5 Wegverkeersreglement 1975)
(A. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0782.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 13 maart 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
(...):
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de door eiser tegen verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvordering:
Over het middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
1 Cass., 10 juni 1987, A.R. 5737, nr. 611.
2 Zie Cass., 23 juni 1987, A.R. 1025, nr. 646.
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Overwegende dat artikel 14.1 van het Wegverkeersreglement, dat de bestuurder, die een kruispunt opgereden is waar het verkeer geregeld wordt door verkeerslichten, toestaat dit vrij te maken zonder te wachten tot het verkeer opengesteld is in de richting die hij gaat nemen, behalve indien op de weg die hij gaat
volgen een aan zijn rechterzijde geplaatst rood licht hem zulks verbiedt, die bestuurder niet van de verplichting ontslaat zich te gedragen naar de overige bepalingen van het Wegverkeersreglement en, met name, voorrang te verlenen aan de
overige bestuurders als hij op het kruispunt een manoeuvre uitvoert;
Overwegende dat het vonnis erop wijst dat verweerder zich gedwongen zag
zijn voertuig "in het midden van het kruispunt" tot stilstand te brengen, om een
voorligger toe te laten rechtsomkeer te maken en dat verweerder, toen hij zich
opnieuw in beweging zette om het kruispunt "vrij te maken", is gebotst tegen het
voertuig van eiser, die dat kruispunt bij groen licht overstak; dat het vonnis aldus
impliciet maar zeker vaststelt dat verweerder een manoeuvre uitvoerde in de zin
van artikel 12.4 van het voormelde reglement;
Overwegende dat de bestuurder die een manoeuvre wil uitvoeren, voorrang
moet verlenen aan de andere weggebruikers, en alleen verder kan rijden in de bij
artikel 12.5 van datzelfde reglement bepaalde voorwaarden, meer bepaald alleen
als hij dat kan doen zonder gevaar voor ongevallen, gelet op de plaats van de andere weggebruikers, hun snelheid en de afstand waarop zij zich bevinden; dat de
appèlrechters hun beslissing dat verweerder geen enkele fout in oorzakelijk verband met het ongeval had begaan door zijn voertuig terug in beweging te zetten
om het kruispunt vrij te maken, bijgevolg niet naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de door
verweerder tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering:
Over de overige punten van het eerste onderdeel:
Overwegende dat de appèlrechters, op grond van de niet door eiser bekritiseerde redenen dat deze zich had moeten gedragen overeenkomstig artikel 12.2 van
het Wegverkeersreglement, dat hem verplichtte dubbel voorzichtig te zijn bij het
naderen van een kruispunt, en dat die overtreding een rechtstreeks oorzakelijk
verband met het ongeval vertoonde, hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat de aangevoerde grieven geen weerslag hebben op de wettigheid van die
beslissing;
Dat het onderdeel, dat niet tot vernietiging kan leiden, in zoverre niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
En overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede onderdeel van het middel, dat niet kan leiden tot ruimere cassatie;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de door M.
A. tegen E. B.-F. ingestelde burgerlijke rechtsvordering;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt verweerder in de helft van de kosten van het cassatieberoep en eiser in de andere helft;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Nijvel,
uitspraak doende in hoger beroep.
1 oktober 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en De Bruyn.

Nr. 467
2° KAMER - 1 oktober 2003

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - BESCHIKKING VAN
BUITENVERVOLGINGSTELLING - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST
TOT VERWIJZING - EENSTEMMIGHEID.
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING — STRAFVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) RAADKAMER - BESCHIKKING VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST TOT VERWIJZING - CASSATIEBEROEP VAN DE
INVERDENKINGGESTELDE - ONTVANKELIJKHEID - GRENZEN.
1º Als er een beschikking tot buitenvervolgingstelling is gewezen, kan het appèlgerecht de
verwijzing van de inverdenkinggestelde voor het vonnisgerecht alleen uitspreken met
eenparigheid van stemmen van zijn leden1. (Art. 211bis Sv.)
2º Het cassatieberoep van de inverdenkinggestelde is ontvankelijk, wanneer het vóór de
eindbeslissing is ingesteld tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat
de door de raadkamer gewezen beschikking tot buitenvervolgingstelling wijzigt, en die
inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht verwijst, in zoverre het het Hof in staat stelt,
zelfs ambtshalve, te onderzoeken of er onregelmatigheden, verzuimen of
nietigheidsgronden m.b.t. het verwijzingsarrest bestaan2. (Artt. 135, 235bis en 416 Sv.)
(F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1097.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 juni 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
1 Cass., 20 nov. 2002, A.R. P.02.1093.F, nr. 617.
2 Ibid.
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Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
(...);
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel:
Overwegende dat het bestreden arrest, dat de door de raadkamer jegens eiser
gewezen beschikking tot buitenvervolgingstelling wijzigt, hem naar de correctionele rechtbank verwijst zonder vast te stellen dat het met eenparigheid van stemmen van de appèlrechters is gewezen; dat het aldus artikel 211bis van het Wetboek van Strafvordering schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling.
1 oktober 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 468
1° KAMER - 2 oktober 2003

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - LANDBOUW - RESTITUTIES BIJ UITVOER BETALINGSVOORWAARDEN - VERLATEN VAN HET GEOGRAFISCH GRONDGEBIED VAN DE
GEMEENSCHAP - BEGRIP.
2º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - HOF VAN JUSTITIE PREJUDICIËLE VRAAG WAAROVER GEEN TWIJFEL KAN BESTAAN - GEVOLGEN VOOR DE
PROCESVOERING.
1º De voorwaarde gesteld in artikel 9 van de E.E.G.-verordening nr. 2730/79 van 29
november 1979 tot het recht op restitutie, met name dat de goederen het geografisch
grondgebied van de Gemeenschap moeten verlaten hebben, is niet vervuld door de
goederen onder douanecontrole of onder regeling douane-entrepot te plaatsen nu de
uitdrukking "geografisch grondgebied van de Gemeenschap" naar een fysiek begrip
verwijst1 2. (Art. 9, eerste lid, Verordening (E.E.G.) nr. 2730/79 van de Commissie van 29
1 Zie H.v.J. E.G., 22 okt. 1987, Ierland/Commissie, nr. 337/85, Jurispr. 4237.
2 Art. 9, lid 1 Verordening (E.E.G.) nr. 2730/79 van de Commissie van 29 nov. 1979 houdende
gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van restituties bij uitvoer voor
landbouwproducten (PB L 317, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (E.E.G.) nr. 3826/85 van de
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nov. 1979 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van
restituties bij uitvoer voor landbouwprodukten)
2º Wanneer over het antwoord op de aan het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen gestelde prejudiciële vraag redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan,
meldt dat Hof zulks voorafgaandelijk aan de verwijzende rechterlijke instantie, verzoekt
het de belanghebbenden hun eventuele opmerkingen daarover in te dienen en doet het
naderhand uitspraak bij een met redenen omklede beschikking.
(AGENCE MARITIME LALEMANT NV T. MALZFABRIK TIVOLI Gmbh e.a.)

ARREST

(A.R. C.00.0372.N - C.01.0005.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 april 2000 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof en het Hof van Justitie
Het Hof heeft op 28 februari 2002 een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen gesteld.
Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft op grond van artikel 104, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering aan het Hof gemeld
dat “over het antwoord op de in de zaken gestelde prejudiciële vraag redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan” en dat het “overweegt te beslissen bij met redenen
omklede beschikking” ;
Het Hof van Justitie heeft op 27 februari 2003 een “beschikking” gewezen met
een gemotiveerd antwoord op de gestelde vraag.
Partijen zijn uitgenodigd om eventuele opmerkingen neer te leggen over het
gegeven antwoord. Het Belgische Interventie- en Restitutiebureau heeft een noot
neergelegd.
III. Middel
A. Op de voorziening C.00.0372.N
Eiseres voert in haar verzoekschrift vijf middelen aan.
Zij zijn weergegeven in het arrest van 28 februari 2002.
Het eerste, derde, vierde en vijfde middel zijn in dit arrest beantwoord.
B. Op de voorziening C.01.0005.N
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Zij zijn weergegeven in het arrest van 28 februari 2002.
Het eerste middel is in dit arrest beantwoord.
IV. Beslissing van het Hof
A. Op de voorziening C.00.0372.N
Tweede middel
Overwegende dat luidens de beschikking van 27 februari 2003 van het Hof
Commissie van 23 dec. 1985 (PB L 371, blz. 1).
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van Justitie van de Europese Gemeenschappen, artikel 9, lid 1, van de verordening (E.E.G.) nr. 2730/79 van de Commissie van 29 november 1979 houdende
gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van restituties bij
uitvoer voor landbouwproducten, zoals gewijzigd bij verordening (E.E.G.) nr.
3826/85 van de Commissie van 23 december 1985, aldus moet worden uitgelegd
dat de uitdrukking “geografisch grondgebied van de Gemeenschap” naar een fysiek begrip verwijst en dat aan de voorwaarde dat het product waarvoor uitvoerrestituties zijn gevraagd, het geografisch grondgebied van de Gemeenschap moet
hebben verlaten, niet wordt voldaan door het product onder douanecontrole of
onder regeling douane-entrepot te plaatsen ;
Overwegende dat het bestreden arrest oordeelt dat de voorwaarde gesteld in artikel 9 van de E.E.G.-verordening nr. 2730/79 van 29 november 1979 tot het
recht op restitutie, met name het verlaten van het geografisch grondgebied van de
Gemeenschap van de goederen niet is vervuld voor 600 ton mout, omdat deze
meer dan zestig dagen na het vervullen van de douaneformaliteiten het geografisch grondgebied van de Gemeenschap verlaten heeft, namelijk op 19 september
en 4 oktober terwijl dit voor 27 augustus 1986 had moeten geschieden;
Dat het arrest dat aldus verwerpt dat het op 27 juni 1986 plaatsen van de goederen in een douane-entrepot, gelijkgesteld kan worden met het geografisch verlaten van het grondgebied, geen van de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt ;
Dat het middel dat ervan uitgaat dat aan de voorwaarde van het verlaten van
het geografisch grondgebied van de Gemeenschap werd voldaan door het product onder de regeling douane-entrepot te plaatsen, niet kan worden aangenomen;
B. Op de voorziening C.01.0005.N
Tweede middel
Overwegende dat uit het antwoord op het tweede middel in de zaak
C.00.0372.N volgt dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eiseressen in hun respectieve kosten.
2 oktober 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter
– Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten:
mrs. De Gryse, Van Ommeslaghe en Geinger.

Nr. 469
1° KAMER - 2 oktober 2003

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - AFTREKREGELING -
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GEMENGDE BELASTINGPLICHTIGE - AFTREK VOLGENS HET ALGEMEEN VERHOUDINGSGETAL AFWIJKING - AFTREK VOLGENS HET WERKELIJK GEBRUIK - VOORWAARDEN - MACHTIGING VAN DE
MINISTER VAN FINANCIËN - ROL VAN DE RECHTER.
Gemengde belastingplichtigen moeten hun recht op aftrek in beginsel uitoefenen volgens
het algemeen verhoudingsgetal bepaald in art. 46, §1 W.B.T.W., tenzij wanneer de
Minister van Financiën, ambtshalve of op verzoek, vergunning heeft verleend, op grond
van §2 van dat artikel, om de berekening te maken op grond van het werkelijk gebruik; in
de gevallen waarin dergelijke vergunning niet werd verleend, komt het niet aan de rechter
toe de berekening toe te staan op grond van het werkelijk gebruik. (Art. 46, §§1 en
2 W.B.T.W.)
(BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën T. BEHEERSMAATSCHAPPIJ DE WIT B.V.)

ARREST

(A.R. C.01.0301.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 november 2000 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 46, §1 van het BTW-Wetboek, wanneer de
belastingplichtige in de uitoefening van zijn economische activiteit ook andere
handelingen verricht dan handelingen waarvoor op grond van artikel 45 van dat
wetboek aanspraak op aftrek bestaat, de belasting ter zake van de voor die activiteit gebruikte goederen en diensten in aftrek wordt gebracht naar verhouding van
de breuk gevormd door het bedrag van de laatstbedoelde handelingen en het totale bedrag van de door de betrokkene verrichte handelingen;
Dat van die regel van de pro rata-berekening afwijking kan worden verleend
door de minister van Financiën en de belastingplichtige kan vragen dat de berekening zou worden gemaakt op grond van het werkelijk gebruik; dat de minister
van Financiën de belastingplichtige ook kan verplichten op die wijze te handelen;
Dat het aan de rechter niet staat om in een geval waarin geen afwijking van de
pro rata-regel gevraagd is aan de minister van Financiën of door deze laatste of
van zijnentwege is opgelegd, de berekening toe te staan op grond van het werkelijk gebruik;
Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
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HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
2 oktober 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht
– Advocaat: mr. Claeys Boúúaert.

Nr. 470
1° KAMER - 2 oktober 2003

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - AFTREKREGELING GEMENGDE BELASTINGPLICHTIGE - AFTREK VOLGENS HET ALGEMEEN VERHOUDINGSGETAL CUMULATIE MET DE AFTREKBEPERKING VAN 50 % INZAKE AUTOMOBIELEN VOOR PERSONENVERVOER
- GEVOLGEN.
De in hoofde van de gemengde belastingplichtige aftrekbare B.T.W. dient te worden
vastgesteld overeenkomstig de verhouding bepaald bij toepassing van artikel 46, §1 van
het B.T.W.-Wetboek, na voorafgaandelijk de aftrekbeperking van 50 % in aanmerking te
hebben genomen die artikel 45, §2, eerste lid van dat wetboek oplegt ten aanzien van
leveringen, diensten en invoer van automobielen voor personenvervoer1. (Artt. 45, §2,
eerste lid en 46, §1 W.B.T.W.)
(BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën T. FOKKE DIJKSTRA BEHEER B.V. naar Nederlands recht)

Conclusie van de heer advocaat-generaal met opdracht D. Thijs:
In het enig middel tot cassatie voert eiser onder meer schending aan van de artikelen
45, §2 en 46, §1 van het B.T.W.-Wetboek en verwijt het bestreden arrest inzonderheid te
hebben geoordeeld dat de beperking van de aftrek van de B.T.W. op wagens tot 5O % van
de betaalde belasting ten aanzien van gemengde belastingplichtigen “enkel uitwerking kan
hebben indien de berekening van de breuk overeenkomstig art. 46, §1 hoger zou zijn dan
de beperking van 5O %”.
Eiser stelt dat noch uit enige bepaling van artikel 45, §2 van het B.T.W.-Wetboek, noch
uit eender welk ander wettelijk voorschrift, kan afgeleid worden dat de begrenzing tot 5O
pct. voor de aftrek van B.T.W. op autovoertuigen voor de gemengde belastingplichtigen
gemilderd zou worden of praktisch zou verdwijnen. Bijgevolg - zo argumenteert eiser moet de beperking van artikel 45, §2 eerst toegepast worden, waarna de berekening van
het in artikel 46, §1 bedoelde pro rata kan plaatsvinden.
Uw Hof wordt ten deze geroepen uitspraak te doen over een belangrijke B.T.W.-problematiek, met name de vraag of de 5O %-aftrekbeperking voor wagens in België gecumuleerd moet worden met de beperking van het recht op aftrek voor gemengde belasting-

1 Zie de verwijzingen in de conclusie van het openbaar ministerie.
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plichtigen2.
2. Artikel 45, § 2, eerste lid, luidt enerzijds dat:
“Ten aanzien van de levering, de invoer en de intracommunautaire verwerving van automobielen voor personenvervoer, daaronder begrepen de voertuigen die zowel voor personenvervoer als voor goederenvervoer kunnen dienen, en ten aanzien van goederen én
diensten met betrekking tot die voertuigen, mag de aftrek in geen geval hoger zijn dan
50% van de betaalde belasting” (eigen onderlijning)
Art. 46, § 1, bepaalt anderzijds dat:
“Wanneer de belastingplichtige in de uitoefening van zijn economische activiteit ook
andere handelingen verricht dan handelingen waarvoor op grond van artikel 45 aanspraak
op aftrek bestaat, wordt de belasting ter zake van de voor die activiteit gebruikte goederen
en diensten in aftrek gebracht naar verhouding van de breuk gevormd door het bedrag van
de laatstbedoelde handelingen en het totale bedrag van de door de betrokkene verrichte
handelingen.” (eigen onderlijning)
3. Zoals in eisers voorziening tot uiting komt, kunnen deze artikels nu op twee
manieren worden gelezen.
3.1. In de eerste stelling geldt de 50%-beperking als plafond. Zolang ingevolge de
breukregel in artikel 46 dit plafond niet is bereikt, blijft het ingevolge de toepassing van
art. 46 verkregen getal of bedrag, volledig aftrekbaar. Dit is de toepassing die ook het
bestreden arrest van de artikels maakt.
3.2. Een tweede redenering bestaat hierin dat art. 45 tegelijkertijd met art. 46 van het
BTW-wetboek wordt toegepast. In die lezing worden het verhoudingsgetal en de 50%beperking cumulatief toegepast.
4.
4.1.De lezing die het arrest aan de artikels geeft, volgt de eerste stelling en hanteert de
50%-beperking als een grens of plafond waaraan het verhoudingsgetal van de gemengde
belastingplichtige moet worden getoetst. Deze stelling houdt nochtans een mogelijke
discriminatie in, in het voordeel van de gemengde belastingplichtige. De beperking die de
wetgever heeft opgelegd voor de aftrekbaarheid van B.T.W. op autovoertuigen, zou in dat
geval immers verminderen in functie van het verhoudingsgetal, en volledig verdwijnen
wanneer deze verhouding 50% bereikt. Zodra het verhoudingsgetal van de gemengde
belastingplichtige lager ligt dan 50% is er volledige aftrek mogelijk. Bij de volledige
belastingplichtige wordt het aftrekbaar gedeelte van de betaalde belasting steeds herleid
tot 5O %, ook wanneer de wagen uitsluitend voor beroepsgebruik wordt aangewend.
4.2. M.i. dient dan ook de tweede stelling worden weerhouden. Er bestaat overigens een
fundamenteel onderscheid in de finaliteit van de beide artikels. Art. 45 bepaalt de grenzen
waarbinnen de B.T.W. in beginsel aftrekbaar is, terwijl art. 46 het verhoudingsgetal betreft tussen de handelingen die een persoon stelt waarvoor een recht op aftrek kan gelden
en de handelingen die hij tegelijkertijd stelt, maar waarvoor geen aftrek geldt. Art. 46 dat
de “verhouding” bepaalt3 tussen deze verschillende economische (dus beroepsmatige)
2 Zie J. VAN DER PAAL, “Aftrek van BTW op auto’s aangekocht in Belgi¨door buitenlandse gemengde B.T.W.-plichtigen”, noot onder het bestreden arrest Brussel, 21 november 2000, T.F.R. 206 – september 2001, 794 e.v., die terzake stelt: “Ruimte voor een wetgevende aanpassing (…) lijkt er in elk
geval niet te zijn: de aftrekbeperking inzake personenwagens valt onder een Europese stand-stillclausule die de Lid-Staten wel toelaat om de wetgeving te handhaven die voor 1978 gold, maar die
onder geen beding een uitbreiding van de aftrekbeperking toestaat ( met verwijzing naar art. 17 (6)
van de Zesde Richtlijn, H.v.j. 19 september 2000, Ampafrance, C-177/99, inzake representatiekosten;
H.v.j., 14 juni 2001, Commissie vs. Frankrijk, C-40/00, inzake diesel). Cassatierechtspraak zal hierover dus wellicht het laatste woord hebben.”
3 BTW Handleiding, Ministerie van Financiën, 1 januari 1994, nr. 410.

1792

HOF VAN CASSATIE

2.10.03 - Nr. 470

handelingen doet geen afbreuk aan artikel 45 waar de aftrekbeperking werd ingegeven
door het feit dat deze voertuigen zeer dikwijls zowel voor privé- als voor beroepsdoeleinden dienen4. De stelling die ik voorsta en die erin bestaat dat eerst het aftrekbare bedrag
wordt vastgesteld overeenkomstig art. 45 en dat vervolgens het verhoudingsgetal wordt
toegepast op het aldus bekomen bedrag, kan als volgt verder worden verduidelijkt:
a) Door de wiskundige inwisselbaarheid, lijkt het bij een cumulatieve toepassing om
het even of de 50%-beperking uit art. 45 of het verhoudingsgetal van art. 46 eerst wordt
berekend. Het arrest suggereert dat eerst het verhoudingsgetal in artikel 46 toegepast
wordt, waarna dan de 50%-beperking wordt berekend. Dit mag wiskundig dan wel tot
hetzelfde resultaat leiden als de toepassing in omgekeerde volgorde, toch is het belangrijk
erop te wijzen dat de cumulatieregel precies ontstaat omdat art. 45, art. 46 voorafgaat. Het
“algemeen verhoudingsgetal”, wordt toegepast op het bedrag van de belasting waarvoor
aftrek zou zijn toegestaan indien de gemengde belastingplichtige een volledige
belastingplichtige zou zijn geweest.
De stelling dat het in art. 46 BTW-Wetboek bedoelde verhoudingsgetal slechts kan
worden toegepast op het overeenkomstig art. 45 BTW-Wetboek in beginsel aftrekbaar bedrag van de B.T.W., is ook terug te vinden in de arresten van Uw Hof van 27 november
1997 en 2 december 1988 waaruit blijkt dat art. 46 een wijze van berekening van de aftrek
bevat zoals deze in art. 45 wordt toegestaan5. Niettegenstaande de rechtsvraag in deze arresten niet identiek is aan de vraag die thans voorligt, maakt deze rechtspraak duidelijk
dat de artikels inzake de aftrek stap voor stap moeten worden doorlopen waarbij art. 45 de
basisprincipes voor elke belastingplichtige uiteenzet en art 46 niet zomaar afzonderlijk
van artikel 45 kan worden toegepast.
b) Eén en ander zou aanleiding kunnen geven tot verwarring gelet op de ongelukkige
formulering in het art. 45 dat de aftrekbaarheid bepaalt en de regel die de administratie
hanteert t.a.v. gemengd gebruik. De bepaling van art. 45 luidt dat de aftrek in geen geval
hoger (mag) zijn dan 50% van de betaalde belasting” hetgeen louter en alleen taalkundig
beschouwd schijnt te wijzen op een plafond. Inzake het gemengd gebruik hanteert de Administratie de 50%-beperking ook effectief als een plafond. Wanneer de automobiel zowel
voor de doeleinden van de economische activiteit als voor andere doeleinden gebruikt
wordt, wordt de voorbelasting afgetrokken naar verhouding van het gedeelte gebruik voor
de behoeften van de economische activiteit zonder dat de aftrek hoger mag zijn dat 50%
van de betaalde belasting6. Nochtans betreft deze stelling - die de Administratie verdedigt
in de handleiding die door het Ministerie van Financiën zelf is uitgegeven en die ook op
diverse plaatsen uitdrukkelijk is terug te vinden in de voorbereidende werken7 - slechts de
plafondregeling voor het gemengd gebruik (d.i. de verhouding tussen privé-gebruik en
econcomische activiteit)8, te onderscheiden van de regeling voor de gemengde belastingplichtige voor wie het verhoudingsgetal geregeld wordt door art. 46 WBTW 9. Het gege4 H. VANDENBERGH, Het BTW-Handboek 1999, Mys en Breesch, 1999, 388, nr. 423.
5 Cass., 27 november 1997, A.R. nr. C.94.0150.N, A.C. 1997, nr. 510 en Cass., 2 december 1988,
A.R. nr. 6004, A.C. 1988-89, nr. 195; Zie over deze interpretatie ook H. VANDENBERGH, Het BTWHandboek 1999, Mys en Breesch, 1999, 355.
6 BTW Handleiding, Ministerie van Financiën, 1 januari 1994, 665, nr. 339.
7 Zie o.m. Parl. Hand. Kamer, vergadering van 10 mei 1972, 1056-1060, Parl. Hand. Senaat, vergadering van 15 juni 1972, 1109; Gedr. St. Senaat, 1971-1972, 399; Gedr. St. Senaat, 1971-1972, 399;
Gedr. St. Kamer, 1971-1972, 97/1.
8 Het begrip “gemengd gebruik” onderscheidt zich van de notie “gemengde bealstingsplichtige”. Alle
handelingen die door deze laatste worden gesteld zijn economische activiteiten, maar slechts een deel
daarvan is ook aan belasting onderworpen. Zie TIBERGHIEN, Handboek voor Fiscaal Recht 2000, Larcier, 2000, 728, nr. 5732.
9 Zie de verwijzingen bij L. VANDENBERGHE, Aftrek en teruggaaf van BTW, Intersentia, 1998, 177, nr.
205 onder voetnoot 526. Zie ook P. WILLE, “B.T.W. op voordelen van alle aard en verhuur van perso-
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ven dat de Administratie de zinsnede “(dat) de aftrek in geen geval hoger mag zijn dan
50% van de betaalde belasting” als een plafond hanteert t.a.v. het gemengd gebruik, doet
niets af aan haar stelling over de verhouding tussen art. 45 en 46 t.a.v. de gemengde belastingplichtige. In onze visie heeft de interpretatie van de zinsnede in artikel 45 m.b.t. gemengd gebruik dus geen uitstaans met de opeenvolgende en stapsgewijze toepassing van
beide artikels.
Overigens heeft de B.T.W.-Administratie op dat vlak steeds volgehouden dat in eerste
instantie de 5O%-aftrekbeperking moest worden toegepast vooraleer de aftrekverhouding
van de gemengde belastingplichtige een rol kon spelen. Dit werd verdedigd vanuit de
functionaliteit van de verschillende aftrekbeperkingen: het algemeen of bijzonder verhoudingsgetal maakt het onderscheid tussen belast en vrijgesteld beroepsmatig gebruik, terwijl de 5O%-aftrekbeperking van art. 45, §2 van het B.T.W.-Wetboek een beperking
voorziet voor een wettelijk vermoeden van privé-gebruik10.
Het feit dat de artikels na elkaar moeten worden toegepast, brengt evenmin
noodzakelijk met zich mee dat de 50%-beperking bedoeld in art. 45 WBTW forfaitair zou
worden.
4.3. Bij het onderzoek van de houding die de rechtsleer aanneemt t.a.v. de gemengde
belastingplichtige stelt men vast dat naast de auteurs die geen standpunt innemen11, sommige auteurs zich beperken tot het overnemen van de stelling inzake gemengd gebruik,
zoals vermeld in de Handleiding van de Administratie12, waarbij het niet altijd duidelijk is
of deze auteurs dan hetzelfde uitgangspunt hanteren t.a.v. de gemengde belastingplichtige.
Zij doen er meestal het stilzwijgen toe en leggen niet het verband tussen art. 45 en art.
46.13 In de Fiscale Rechtspraakoverzichten BTW 1971-1998 Larcier daarentegen wordt
uitdrukkelijk, zij het terloops, gepleit voor een gezamenlijke toepassing van art. 45 en 46
voor de gemengde belastingplichtige. De cumulatie van beide artikels wordt tussen haakjes, als een evidentie aangehaald14. Andere auteurs15 zijn explicieter en wijzen er op dat
een gemengde belastingplichtige, zoals een volledige belastingplichtige, alvorens enige
aftrek te verrichten de BTW moet afzonderen waarvoor een beperking van het recht op aftrek bestaat. Om uit te maken welk deel van de overblijvende BTW na die afzondering in
aftrek mag worden gebracht, richt de gemengde belastingplichtige zich naar het bepaalde
in art. 46 e.v. Het is precies deze interpretatie die onze voorkeur geniet. Deze stelling is
overigens volkomen verenigbaar met de houding van de Administratie die de 50%-beperking als plafond behoudt voor de toepassing van art. 45 BTW-Wetboek bij de bepaling
van het aftrekbaar gedeelte van de B.T.W. bij gemengd gebruik16.
nenauto’s. Nog steeds dubbel belast?”, A.F.T. 1996, 245.
10 J. VAN DER PAAL, “Aftrek van BTW op auto’s aangekocht in Belgi¨door buitenlandse gemengde
B.T.W.-plichtigen,” noot onder het bestreden arrest Brussel, 21 november 2000, T.F.R., 206 – september 2001, 794 e.v.
11 P. VANDENDRIESSCHE, J. DE SPIEGELEER, D. STAS, K. THESIN, F. HERREMAN, Fiscale Basisbegrippen
BTW, die Keure, Brugge, 1998, 203, nr. 710 e.v.
12 M. DASSESSE, Droit Fiscal, 2e partie (T.V.A.), P.U.B. Librairie Cours, 92 en vervolgens 112; G.
PEETERS, La T.V.A. en Pratique 1998, C.E.D. Samson, 1999, 393: maximum 50% de la T.VA. est déductible; H. VANDENBERGH, Het BTW-Handboek 1999, Mys en Breesch, 1999, 392, nr. 428.
13 Met uitzondering van L. VANDENBERGHE, die uitdrukkelijk de stelling van de Adminstratie verwerpt
en vooropstelt dat het plafond van art. 45 WBTW ook geldt t.a.v. het verhoudingsgetal van de gemengde belastingsplichtige: Atrek en teruggaaf van B.T.W., Intersentia, 1998, 177.
14 Fiscaal Rechtspraakoverzichten BTW 1971-1998, Larcier, 184, nr. 390.
15 J. COUTURIER, B. PEETERS, Fiscale Wetgeving 1991-1992, Universiteit Antwerpen, nr. 597; W. herhaald in J. COUTURIER, B. PEETERS, Het Belgisch belastingsrecht in Hoofdlijnen, Maklu, 1997, nr.612.
W. MAECKELBERGH (ed.), Fiscaal pratijkboek ‘92-’93 – Indirecte belastingen, Kluwer, 1993, 207,
TIBERGHIEN, Handboek voor Fiscaal Recht 2000, Larcier, 2000, 729, nr. 5732; P. WILLE en F. BOGER,
Handboek BTW 2000-2001, Intersentia 2000, 279.
16 Zie voor een cijfertoepassing van deze stelling: G. VAN DEN AVYLE, Guide Fiscal Permanent, Par-
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Ik ben dan ook van mening dat de gemengde belastingplichtige, om het deel te berekenen dat hij effectief mag aftrekken, eerst overeenkomstig art. 45 de BTW moet afzonderen waarop hij als volledig belastingplichtige recht op aftrek zou hebben, en vervolgens
daarop het verhoudingsgetal moet toepassen bedoeld in art. 46.
Het bestreden arrest oordeelt daarentegen dat art. 45, §2 slechts een maximumgrens
voor de aftrek oplegt ten belope van 50 % hetgeen voor gevolg heeft dat de gemengde
belastingplichtige, die op grond van artikel 46 slechts een gedeelte van de betaalde
B.T.W. mag aftrekken krachtens een verhoudingsgetal welk bedoeld percentage niet
overschrijdt, bij de verwerving van een personenwagen de aftrek waarop hij recht heeft bij
toepassing van dit verhoudingsgetal niet verder dient te verminderen.
Aldus schendt het arrest de in het onderdeel aangeduide wetsbepalingen.
Het middel komt dan ook gegrond voor.
Besluit: Vernietiging.
ARREST

(A.R. C.01.0422.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 mei 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Verweerster, een in Nederland gevestigde onderneming, kocht op 5 januari
1990 in België een personenwagen BMW waarvoor zij betaalde, benevens de
prijs van 492.750 NLG, de in België verschuldigde B.T.W. en weeldetaks, ten
bedrage van 571.733 BEF. Zij diende eerst een aanvraag in tot teruggave van 50
pct. van deze belastingen, (zijnde 285.883 BEF). Na afwijzing van deze aanvraag
door de administratie dagvaardde zij de Belgische Staat tot teruggave van het geheel bedrag van deze belastingen.
Het bestreden arrest heeft deze teruggave bepaald op 171.530 BEF, hetzij 30
pct. van de belasting.
Verweerster heeft de hoedanigheid van "gemengde belastingplichtige". Haar
activiteit bestaat uit 30 pct. handelingen waarop recht op aftrek bestaat, en 70
pct. uit handelingen waarop dat recht niet bestaat.
IV. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- het artikel 45, §2 en bijkomend de artikelen 45, §1 en 46, §1 en 2 van de wet van 3
juli 1969 houdende invoering van het Wetboek van de belasting op de toegevoegde waarde (afgekort Wb. B.T.W.), zoals van kracht tijdens het jaar 1990 zijnde vóór de wijziging
van deze bepalingen bij de wet van 28 december 1992;
tie III T.V.A., Kluwer nr. 1565 en F. CORBESIER, “Fiscaliteit de BTW via de aangifte”, 1997, BIB, 104
en ook uitgave 1999, 128-129.
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- de artikelen 12, eerste lid, zoals van kracht na de wijziging bij koninklijk besluit van
23 maart 1978 en 13, 2° van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt vast dat verweerster dient te worden beschouwd als een gemengd belastingplichtige, dat in toepassing van artikel 46 B.T.W.-Wetboek, het pro rata van de
B.T.W. waarvoor zij aanspraak kan maken op aftrek of terugbetaling dient bepaald te
worden aan de hand van de omzet van de door haar verrichte handelingen die wel en niet
onderworpen zijn aan de B.T.W., dat terzake een algemeen verhoudingsgetal moet bepaald worden overeenkomstig artikel 46, §1 B.T.W.-Wetboek. Dit arrest bepaalt de terzake toepasselijke verhouding van aftrekbare belasting op 30 pct.. Het arrest verwerpt met
betrekking tot de eisers stelling, volgens welke naar artikel 45, §2 B.T.W.-Wetboek, de
aftrek in geen geval hoger mag zijn dan 50 pct. van de betaalde belasting ten aanzien van
de levering en de invoer van automobielen die zowel voor personenvervoer als voor goederenvervoer kunnen dienen, en ten aanzien van leveringen en diensten met betrekking tot
die voertuigen:
"Samen met de eerste rechter, is ook het hof van beroep van oordeel dat (eiser) ten onrechte, in zijn berekening een tweede beperking invoert in die zin dat de grens voorzien in
artikel 45, §2, een maximum is van aftrekbaarheid, maar dit impliceert niet dat het bedrag
ab initio dient te worden gehalveerd.
De beperking van artikel 45, §2, kan enkel uitwerking hebben indien de berekening van
de breuk overeenkomstig artikel 46, §1, hoger zou zijn dan de beperking van 50 pct.
Anders redeneren zou neerkomen op het toevoegen van een voorwaarde aan de toepassing van artikel 46, §1, hetgeen onwettig is.
Aldus dient het verhoudingsgetal van 30 pct. dat lager ligt dan de beperking van 50 pct.
en aldus in overeenstemming is met artikel 45, §2 B.T.W.-Wetboek, te worden toegepast
op de totale B.T.W. bij de invoer, hetzij op 571.766 BEF".
Het arrest beslist aldus:
"(Verweerster) heeft aldus recht op teruggave van een bedrag van 571.766 BEF x 30
pct. = 171.530 BEF, met toekenning van de wettelijke interesten".
Grieven
De aftrek van voorbelasting betreffende autovoertuigen is, in algemene regel, krachtens
artikel 45, §2, eerste lid B.T.W.-Wetboek, beperkt tot 50 pct. van de betaalde belasting.
Het principieel aftrekbaar bedrag kan, bij volledige belastingplichtigen, voor die leveringen dus slechts uit de helft van de betaalde belasting bestaan.
Voor gemengde belastingplichtigen is het aftrekbaar bedrag in regel beperkt tot een gedeelte van hetgeen bij volledige belastingplichtigen aftrekbaar is.
Dit gedeelte, zijnde het aftrekbaar "pro rata", wordt berekend op grond van de verhouding tussen het zakencijfer waarvoor aftrekbaarheid bestaat en het totaal zakencijfer.
Noch uit enige bepaling van artikel 45, §2 B.T.W.-Wetboek, noch uit eender welk ander wettelijk voorschrift, kan afgeleid worden dat de begrenzing tot 50 pct. voor de aftrek
van B.T.W. op autovoertuigen voor de gemengde belastingplichtigen gemilderd zou worden of praktisch zou verdwijnen.
Deze beperking moet noodzakelijk cumulatief met de berekening van het pro rata toegepast worden.
De gemengde belastingplichtige die geen onderneming exploiteert van verkoop of verhuur van autovoertuigen of van personenvervoer, en wiens recht op aftrek van voorbelasting volgens het algemeen verhoudingsgetal vastgesteld wordt, moet bijgevolg dit verhoudingsgetal toepassen op de voorbelasting die hij in aftrek zou brengen indien hij een volle-
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dige belastingplichtige zou zijn.
De beperking van artikel 45, §2 B.T.W.-Wetboek, moet bijgevolg eerst toegepast worden, waarna de berekening van het pro rata kan plaatsvinden.
De overweging, dat "anders redeneren zou neerkomen op het toevoegen van een voorwaarde aan de toepassing van artikel 46, §1, hetgeen onwettig is", kan de uitspraak niet
schragen, nu de besproken beperking van het recht op aftrek in de wet zelf voorgeschreven is.
Het arrest heeft slechts met miskenning van het voorschrift van artikel 45, §2 B.T.W.Wetboek kunnen stellen dat de wetgever met dit voorschrift "slechts een maximumgrens
voor de aftrek heeft willen opleggen", en heeft ten onrechte dit voorschrift buiten beschouwing gelaten in de berekening van het voor verweerder toepasselijk pro rata van aftrekbare B.T.W. (schending, in hoofdorde, van artikel 45, §2 B.T.W.-Wetboek, en aanvullend van de andere in de aanhef van het middel aangeduide wetsbepalingen).

V. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 46, §1 van het B.T.W.-Wetboek, zoals te
dezen van toepassing, wanneer de belastingplichtige in de uitoefening van zijn
economische activiteit ook andere handelingen verricht dan handelingen waarvoor op grond van artikel 45 aanspraak op aftrek bestaat, de belasting ter zake
van de voor die werkzaamheid gebruikte goederen en diensten in aftrek wordt
gebracht naar verhouding van de breuk gevormd door het bedrag van de laatstbedoelde handelingen en het totale bedrag van de door de betrokkene verrichte beroepshandelingen;
Dat, krachtens artikel 45, §2, eerste lid van het B.T.W.-Wetboek, ten aanzien
van levering en invoer van automobielen voor personenvervoer en ten aanzien
van leveringen en diensten met betrekking tot die voertuigen, de aftrek in geen
geval hoger mag zijn dan 50 pct. van de betaalde belasting;
Dat de bepaling van artikel 46, §1, die alleen maar een wijze van berekening
bepaalt, niets afdoet aan de regel van artikel 45 dat de aftrek in geen geval hoger
mag zijn dan 50 pct. van de betaalde belasting; dat het de bedoeling van de wetgever was steeds de aftrekbaarheid te beperken tot de helft van de betaalde
B.T.W.; dat in beginsel alleen in aftrek mag worden gebracht, de belasting geheven van de aan een betrokkene geleverde goederen en verleende diensten, voor
zover hij die goederen gebruikt voor het verrichten van handelingen onderworpen aan de belasting; dat indien de belastingplichtige een gemengde belastingplichtige is die maar voor een deel een activiteit uitoefent onderworpen aan de
B.T.W., het slechts het deel onderworpen aan de belasting is dat in aanmerking
komt, evenwel beperkt tot 50 pct.;
Dat elke andere uitlegging tot gevolg zou hebben dat gemengde belastingplichtigen een onevenredig groot voordeel zouden genieten van de aftrekregeling
ten opzichte van belastingplichtigen die een volledig onderworpen activiteit hebben;
Overwegende dat de appèlrechters aannemen dat de aftrekbare B.T.W. dient te
worden vastgesteld overeenkomstig de verhouding bepaald bij toepassing van artikel 46, §1, zonder de beperking die artikel 45 oplegt in aanmerking te nemen;
Dat zij zodoende de in het middel als geschonden aangewezen wetsbepalingen
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schenden;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
2 oktober 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht
– Advocaat: mr. Claeys Boúúaert.

Nr. 471
1° KAMER - 2 oktober 2003

CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — TE VOEGEN STUKKEN - MIDDEL
DAT HET HOF VERPLICHT KENNIS TE NEMEN VAN DE INHOUD VAN EEN AKTE VAN HET GERECHT OVERLEGGING VAN EEN AFSCHRIFT - GEBREK AAN EENSLUIDENDVERKLARING DOOR DE GRIFFIER ONTVANKELIJKHEID.
Niet ontvankelijk is het middel afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht, het gezag en
de kracht van gewijsde van een akte van het gerecht als bij het cassatieberoep enkel een
door een advocaat bij het Hof geparafeerd afschrift van die akte is gevoegd dat niet voor
eensluidend werd verklaard door de griffier van het desbetreffende gerecht 1. (Artt. 173,
790 en 791 Ger.W.)
(EMMAUS V.Z.W. T. V.)

ARREST

(A.R. C.01.0481.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 november 2000 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
1 Cass., 11 maart 1994, A.R. nr. 8150, A.C. 1994, nr. 116, met concl. adv.-gen. J. DU JARDIN.
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(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 23, 24, 25, 26 en 28 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Dat het bestreden arrest overweegt en beslist dat eiseres ten onrechte aanvoert dat de
uitlegging van het arrest van 30 maart 1992 in die zin dat de bewoordingen gerechtelijke
interesten dienen verstaan te worden als "de gerechtelijke interesten vanaf de dagvaarding
van 25 mei 1982 tot op de dag van de betaling van de hoofdsom a rato van de rentevoet
toegekend voor de verwijlinteresten vervallen tot op de dag van de dagvaarding, te weten
de rentevoet bepaald conform art. 15 van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977"
onverenigbaar zou zijn met de kracht van het rechterlijk gewijsde dat verkregen werd
door het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen van 21 juni 1994 en
door het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 18 mei 1998 en overweegt dat
de vordering tot uitlegging naar luid van artikel 795 van het Gerechtelijk Wetboek wordt
gebracht voor de rechter die de uit te leggen beslissing gewezen heeft. De beslissing van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen van 21 juni 1994 noch het arrest van 18 mei
1998 van het hof van beroep, oordelend over een uitvoeringsgeschil, als interpretatieve
uitspraken kunnen gelden en een andere uitlegging niet in de weg staan.
2.1. Eerste onderdeel
De beslagrechter kan steeds beslissen dat een vonnis of een arrest duidelijk is en geen
interpretatie behoeft, zodat de tenuitvoerlegging voortgang kan vinden.
Indien het arrest van 30 maart 1992 geen interpretatie behoefde omdat het duidelijk
was, was het hof van beroep oordelend als beroepsinstantie tegen het vonnis van de beslagrechter, bevoegd om te oordelen dat eiseres in cassatie gehouden was tot betaling van
een bedrag, vermeerderd met de gerechtelijke interesten, en niet van de gerechtelijke interesten aan het conventioneel tarief van het M.B. van 1977.
In casu ging het arrest van 18 mei 1998 van het hof van beroep van deze stelling uit nu
het overweegt:
"Dat immers de nauwkeurige lectuur van de twee vonnissen en het arrest overduidelijk
leert dat (eiseres) veroordeeld werd tot betaling van verschillende bedragen, vermeerderd
met gerechtelijke interesten, en niet van gerechtelijke interesten aan het conventioneel tarief van het M.B. van 1977".
Wanneer het hof van beroep handelend als beroepsinstantie tegen het vonnis van de beslagrechter, oordeelt dat het arrest geen interpretatie behoeft omdat het duidelijk is, heeft
dat arrest gezag van gewijsde.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door te oordelen dat eiseres ten onrechte aanvoert
dat de uitlegging van het arrest in voormelde zin onverenigbaar zou zijn met de kracht van
het rechterlijk gewijsde dat verkregen werd door het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen van 18 mei 1998, het gezag van het gewijsde en de kracht van het gewijsde
van voormeld arrest schendt (schending van de artikelen 23, 24, 25, 26 en 28 van het Gerechtelijk Wetboek).
2.2. Tweede onderdeel
Het hof van beroep oordeelde handelend als beroepsinstantie tegen het vonnis van de
beslagrechter oordeelde bij arrest van 18 mei 1998 dat het arrest van 30 maart 1992
(over)duidelijk was.
Het hof van beroep was derhalve van oordeel dat dit arrest geen interpretatie behoefde.
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Het bestreden arrest oordeelt echter dat het arrest van 18 mei 1998 interpretatief was,
door als volgt te overwegen:
"Dat de vordering tot uitlegging naar luid van art. 795 Ger. W. wordt gebracht voor de
rechter die de uit te leggen beslissing gewezen heeft; dat de beslissing van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Mechelen van 21 juni 1994 noch het arrest van 18 mei 1998 van dit
hof, oordelend over een uitvoeringsgeschil, als interpretatieve uitspraak kunnen gelden en
de onderhavige beslissing niet in de weg staan".
Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door te oordelen dat het arrest van 18 mei 1998
interpretatief was, een uitlegging aan voormeld arrest geeft die met de bewoordingen ervan niet verenigbaar is en miskent derhalve de bewijskracht van bedoeld arrest (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).
3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 23, 24, 25, 26 en 28 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest overweegt dat eiseres ten onrechte aanvoert dat de uitlegging van
het arrest van 30 maart 1992 in die zin dat de bewoordingen gerechtelijke interesten dienen verstaan te worden als "de gerechtelijke interesten vanaf de dagvaarding van 25 mei
1982 tot op de dag van de betaling van de hoofdsom a rato van de rentevoet toegekend
voor de verwijlinteresten vervallen tot op de dag van de dagvaarding, te weten de rentevoet bepaald conform art. 15 van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977" onverenigbaar zou zijn met de kracht van het rechterlijk gewijsde dat verkregen werd door het
vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen van 21 juni 1994 en door het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 18 mei 1999 en overweegt dat de vordering tot uitlegging naar luid van art. 795 van het Gerechtelijk Wetboek wordt gebracht
voor de rechter die de uit te leggen beslissing gewezen heeft. De overweging dat de beslissing van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen van 21 juni 1994 noch het arrest van 18 mei 1998 van het hof van beroep, oordelend over een uitvoeringsgeschil, als
interpretatieve uitspraken kunnen gelden en een andere uitlegging niet in de weg staan.
Grieven
In zoverre het hof van oordeel zou zijn dat het arrest van 18 mei 1998 interpretatief
was, heeft dit arrest ook gezag van gewijsde.
Er bestaat immers geen uitdrukkelijke afwijkende regeling, die stelt dat art. 23 e.v. van
het Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing zouden zijn op de beschikkingen van de beslagrechter.
De beslissing van de beslagrechter om een onduidelijke rechterlijke uitspraak te interpreteren in het kader van een uitvoeringsgeschil kan derhalve gezag van gewijsde hebben.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door te oordelen dat het arrest van 18 mei 1998
een interpretatieve uitspraak is en derhalve een nieuwe interpretatie niet in de weg staat
omwille van het feit dat voormeld arrest geen kracht van gewijsde (lees ook: gezag van
gewijsde) heeft, de artikelen 23, 24, 25, 26 en 28 van het Gerechtelijk Wetboek schendt.

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede en derde middel
Over de door verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid van de
beide middelen: het overgelegde afschrift van het arrest van 18 mei 1998 van het
Hof van Beroep te Antwerpen is geen door de griffier van dit hof voor eenslui-
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dend verklaard afschrift:
Overwegende dat het tweede middel aanvoert dat het bestreden arrest de bewijskracht van het arrest van 18 mei 1998 van het Hof van Beroep te Antwerpen,
alsook het gezag en de kracht van gewijsde ervan miskent; dat het derde middel
aanvoert dat het bestreden arrest, door te oordelen dat het arrest van 18 mei 1998
een interpretatieve uitspraak is en derhalve een nieuwe interpretatie niet in de
weg staat omwille van het feit dat voormeld arrest geen kracht van gewijsde
heeft, de in dat middel aangehaalde wetsbepalingen schendt;
Overwegende dat het onderzoek van de middelen het Hof verplicht kennis te
nemen van de inhoud van het arrest van 18 mei 1998; dat het bestreden arrest de
inhoud ervan niet weergeeft; dat enkel een door de raadsman van eiseres geparafeerd stuk bij de voorziening is gevoegd;
Overwegende dat, krachtens de artikelen 173, 790 en 791 van het Gerechtelijk
Wetboek, de griffier belast is met de afgifte van uitgiften en uittreksels van de
akten van het gerecht dat de beslissing heeft gewezen; dat alleen de griffier bevoegd is om voor eensluidend verklaarde afschriften van die akten af te leveren;
dat een advocaat bij het Hof van Cassatie die bevoegdheid niet heeft;
Overwegende dat het Hof niet vermag acht te slaan op een ter griffie van het
Hof overgelegd afschrift van het arrest dat niet voor eensluidend is verklaard
door de griffier van het gerecht dat de beslissing heeft gewezen;
Dat hieraan geen afbreuk doet dat verweerder kennis heeft van dit arrest, noch
dat het Hof beschikt over een losse kopie van het arrest, waarvan niet wordt
voorgehouden dat ze niet eensluidend zou zijn met het origineel;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
2 oktober 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht
– Advocaten: mrs. De Gryse en Geinger.
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1º en 2° Het hof van beroep, dat uitspraak doet over een voorziening tegen een directoriale
beslissing, en vaststelt dat de gestorte bedragen als bedrijfsvoorheffing, bij gebrek aan
enige aanslag, niet meer verrekend konden worden en de Staat de bedragen
onverschuldigd inhoudt, kan, op grond van het beginsel van de onverschuldigde betaling,
rente toekennen1. (Artt. 1376 en 1378 B.W.)
(BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën T. L. en G.)

ARREST

(A.R. F.00.0077.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 mei 2000 gewezen door het
Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 308 en 309 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (hierna W.I.B.
1964), zoals ze van toepassing waren voor aanslagjaar 1989;
- artikel 1378 van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen beginsel dat de bijzondere wet de toepassing van de algemene wet uitsluit.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest heeft (eiser) veroordeeld tot de terugbetaling van de voorheffingen
ten bedrage van 206.713 BEF, te vermeerderen met de wettelijke interest overeenkomstig
artikel 1378 van het Burgerlijk Wetboek vanaf 3 november 1994,
op grond dat:
- er geen belasting werd gevestigd in hoofde van (de verweerders) voor hun inkomsten
van het jaar 1989, en (de verweerders) terecht de ingehouden bedrijfsvoorheffing terugvorderen en de voorziening in die mate ontvankelijk en gegrond is;
- (eiser) zich echter verzet tegen het toekennen van moratorium- of andere interesten;
- luidens artikel 308 WIB (1964), moratoriuminteresten enkel kunnen toegekend worden op terugbetaalde belastingen en dat voorheffingen geen belastingen zijn, er derhalve
geen moratoriuminteresten kunnen toegekend worden; luidens artikel 309 WIB (1964),
eveneens geen interest wordt toegekend bij terugbetaling van voorheffingen;
- (de verweerders) doen gelden dat er kwade trouw in hoofde van verweerder (eiser) bestaat en dat zij interesten vorderen op grond van artikel 1378 van het Burgerlijk Wetboek;
- niets belet dat dergelijke interesten worden toegekend op basis van deze bijzondere
rechtsgrond, indien blijkt dat eiser te kwader trouw weigerde om niet verschuldigde bedragen terug te betalen;
- bij het beoordelen van de ernst van de kwade trouw moet het Hof rekening houden
1 Cass., 15 sept. 2000, A.R. F.98.0060.N, A.C. 2000, nr. 471; A.F.T. 2000, 533, met noot D.
JAECQUES; zie ook Cass., 23 sept. 1999, A.R. F.96.0028.N, A.C. 1999, nr. 482.
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met de aard en de ernst van de sanctie, in casu het betalen van interesten;
- het toekennen van interesten op een verschuldigde betaling heden ten dage vanzelfsprekend is en niet als een bijzondere sanctie wordt ervaren; het dan ook volstaat dat eiser
een lichte, haast theoretische fout heeft begaan opdat er kwade trouw, in de zin van artikel
1378 zou bestaan;
- de belastingadministratie, in het kader van haar verplichting tot behoorlijk bestuur,
binnen een redelijke termijn het verzoek van (de verweerders) moet beoordelen en - wanneer zij tot de bevinding komt, of moet komen, dat de voorheffing dient terugbetaald deze terugbetaling binnen een redelijke termijn moet doen;
- het niet in acht nemen van een redelijke termijn en het achterhouden van manifest onverschuldigde sommen gelijk te stellen is met kwade trouw;
- er op dat ogenblik op grond van artikel 1378 van het Burgerlijk Wetboek een nieuwe
rechtsgrond ontstaat en dat derhalve de interesten, zoals voorzien in dat artikel moeten
toegekend worden vanaf het verstrijken van de redelijke termijn;
- (de verweerders) op 2 mei 1994 door middel van een bezwaarschrift de terugbetaling
van de voorheffing vorderden en deze vordering gegrond blijkt; (eiser) echter tot op heden
nog niet overging tot terugbetaling;
- de wet van 23 maart 1999 op de hervorming van de fiscale procedure aan de belastingplichtige de mogelijkheid biedt om zich tot de burgerlijke rechtbank te richten, indien
de gewestelijke directeur geen beslissing heeft genomen over het bezwaarschrift na verloop van zes maanden;
- klaarblijkelijk de wetgever dit als een redelijke termijn beschouwt, die de gewestelijke
directeur toelaat het bezwaar te onderzoeken en te beoordelen;
- in casu deze termijn ruim overschreden is; er derhalve kwade trouw - in de zin van artikel 1378 van het Burgerlijk Wetboek - aanwezig is en de interesten dienen toegekend
aan (de verweerders) na verloop van de zesde maand na de ontvangst van het bezwaarschrift.
Grieven
1. Eerste onderdeel
Het burgerlijk recht is slechts van toepassing in zoverre het fiscale recht er niet van afwijkt. Artikel 308 WIB (1964) bepaalt dat bij terugbetaling van belastingen moratoriuminteresten worden betaald. Artikel 309 WIB (1964) is van toepassing op de terugbetaling van overschotten van voorheffingen en voorafbetalingen als bedoeld bij artikel 211,
§2 WIB (1964) en bepaalt dat in voormelde situatie geen interest wordt toegekend. Artikel
309 WIB (1964) vindt toepassing wanneer de voorheffingen, zoals in casu het geval is,
geheel terugbetaald worden, omdat geen aanslag werd gevestigd. Die voorheffingen veranderen hierdoor niet van aard en behouden aldus het karakter van voorheffing.
Het is derhalve uitgesloten dat op grond van een bepaling van het burgerlijk recht interest wordt toegekend op de terugbetaling van het overschot van bedrijfsvoorheffing.
Aldus kan geen toepassing gemaakt worden van artikel 1378 van het Burgerlijk Wetboek omwille van het bestaan van een bijzondere fiscaalrechtelijke bepaling, artikel 309
WIB (1964), dat van openbare orde is en dat afwijkt van het gemeen recht waardoor de
toekenning van enige vorm van interest op grond van het gemeen recht is uitgesloten.
Het Hof van Beroep te Antwerpen schendt artikel 308 WIB (1964), artikel 309 WIB
(1964) en artikel 1378 BW in het bestreden arrest door enerzijds, in eerste instantie uitdrukkelijk te bepalen dat er op grond van artikel 309 WIB (1964) geen interest wordt toegekend wanneer overschotten van voorheffingen wordt terugbetaald, hetgeen een correcte
toepassing uitmaakt van artikel 309 WIB (1964) en anderzijds, de toepassing van artikel
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309 WIB (1964) in de tijd te beperken door na een "redelijke" termijn - die het beperkt tot
zes maanden na de ontvangst van een bezwaarschrift - interest te verlenen op grond van
artikel 1378 van het Burgerlijk Wetboek, een nieuwe rechtsgrond van gemeenrechtelijke
aard.
De toepassing van de afwijkende fiscale bepaling die van toepassing is op de terugbetaling van voorheffingen, artikel 309 WIB (1964), wordt in de tijd beperkt ten voordele van
de toepassing van een gemeenrechtelijke bepaling, zijnde artikel 1378 van het Burgerlijk
Wetboek.
De tekst van artikel 309 WIB (1964) schrijft echter geen enkele termijn voor die de toepassing ervan in de tijd beperkt. De beperking van de toepassing in de tijd van artikel 309
WIB (1964) is manifest onwettelijk nu aan de bijzondere fiscaalrechtelijke bepaling die
bij voorrang en uitsluiting van het gemeen recht moet worden toegepast een bijkomende
toepassingsvoorwaarde wordt toegevoegd.
Het behoort niet aan het hof van beroep de gemeenrechtelijke bepalingen van de onverschuldigde betaling toe te passen in geval de terugbetaling een overschot van voorheffingen betreft, omdat deze terugbetalingen gevat worden door een bijzonder fiscaalrechtelijk
regime dat van toepassing is op dergelijke terugbetalingen en dat de toepassing van het
fiscaal recht het gemeen recht uitsluit en er derhalve op dergelijke terugbetaling geen interest kan worden toegekend wanneer de bijzondere fiscaalrechtelijke bepaling niet in toekenning van interesten voorziet.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest artikel 308 WIB (1964) en artikel 309 WIB (1964)
schendt door te beslissen dat niets belet dat interest wordt toegekend op basis van artikel
1378 van het Burgerlijk Wetboek. Het past daardoor artikel 1378 van het Burgerlijk Wetboek ten onrechte toe en schendt deze bepaling eveneens. Tevens wordt het algemeen
rechtsbeginsel geschonden dat inhoudt dat de bijzondere wetten die afwijken van de algemene wet bij voorrang en uitsluiting van de algemene wetten worden toegepast.
2. Tweede onderdeel
De kwade trouw is vereist voor de toepassing van artikel 1378 van het Burgerlijk Wetboek. De kwade trouw kan enkel door de rechter worden afgeleid uit de vastgestelde feiten en de rechter vermag geenszins gevolgtrekkingen te maken die op grond daarvan niet
kunnen worden verantwoord.
Het begrip kwade trouw is een juridisch gekwalificeerd begrip waaraan door de rechter
een correcte uitlegging moet worden gegeven en waaraan hij geen eigen toepassingscriteria kan verbinden die niet overeenstemmen met de inhoud van het begrip "kwade trouw",
met het enkele doel de feiten te kunnen kwalificeren als kwade trouw.
De rechter kan niet oordelen op grond van algemene theoretische bespiegelingen en gevolgtrekkingen, dat er voldaan is aan de kwalificatie van het juridische begrip "kwade
trouw" in de zin van artikel 1378 van het Burgerlijk Wetboek.
Hieruit volgt dat het Hof van Beroep te Antwerpen niet wettig kan beslissen dat "het
volstaat dat (eiser) een lichte, haast theoretische fout" heeft begaan opdat er kwade trouw
in de zin van artikel 1378 van het Burgerlijk Wetboek zou bestaan.
Uit de vastgestelde feiten kan het hof van beroep niet afleiden dat voor de toepassing
van artikel 1378 van het Burgerlijk Wetboek interest moeten worden toegekend "vanaf
het verstrijken van een redelijke termijn" en dat het daarbij de redelijke termijn hanteert
ter kwalificatie van het juridische begrip kwade trouw, zeker wanneer het hof het begrip
redelijke termijn bepaalt aan de hand van artikel 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd in het Gerechtelijk Wetboek door artikel 9 van de wet van 23 maart 1999
betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken. Artikel 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek is echter niet van toepassing op huidig geding nu artikel 11 van de wet
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van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken niet eens van toepassing is op gedingen die hangende zijn vóór 1 maart 1999, zoals in casu.
Bovendien legt artikel 1385undecies Gerechtelijk Wetboek geen enkele verplichting op
aan de Gewestelijke Directeur om binnen zes maanden over een bezwaarschrift te oordelen. De bepaling verleent enkel de mogelijkheid om na zes maanden een beroep te doen
op de rechtbank van eerste aanleg. In de voorbereidende werken van voormelde wet werd
trouwens uitdrukkelijk afgezien van het opleggen van een dwingende termijn van zes
maanden waarbinnen de directeur verplicht zou zijn te beslissen op straffe van aanvaarding van het bezwaar. De termijn van zes maanden vermeld in artikel 1385undecies van
het Gerechtelijk Wetboek geeft de belastingplichtige geenszins de garantie dat binnen zes
maanden over zijn bezwaar zal worden geoordeeld.
Het hof moet ervan uitgaan dat de administratie te goeder trouw is. De goede trouw
wordt immers vermoed en de kwade trouw moet aangetoond worden.
De door het hof, als algemene regel geponeerde stelling ter toetsing van de kwade
trouw die stelt dat een redelijke termijn van zes maanden volstaat om het overschot van de
bedrijfsvoorheffing terug te betalen en dat in het andere geval sprake is van kwade trouw,
brengt een oneigenlijke invulling mee van het begrip "kwade trouw". De door het hof aldus in leven geroepen "algemene" "redelijke" termijn van zes maanden waaraan de feiten
in het concrete geval worden getoetst, kan niet opgaan voor ieder geval.
Uit de voorliggende feiten kan in geen geval worden afgeleid dat zes maanden na de indiening van het bezwaarschrift de voorwaarde van de "kwade trouw" vereist voor de toepassing van artikel 1378 van het Burgerlijk Wetboek, aanwezig was in hoofde van de administratie, zodat voormelde bepaling wordt geschonden.
Het gaat niet op dat het hof het juridische begrip kwade trouw zodanig invult, dat praktisch ieder toepassingsgeval in fiscale zaken zou leiden tot de toepassing van artikel 1378
van het Burgerlijk Wetboek.

IV. Beslissing van het Hof
Eerste en tweede onderdeel
Overwegende dat de regel die inhoudt dat de bijzondere wetten die afwijken
van de algemene wet bij voorrang en uitsluiting van de algemene wetten worden
toegepast, geen algemeen rechtsbeginsel is, maar slechts een interpretatieregel
voor de samenloop van wetsbepalingen;
Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende voorts dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat:
1. op de inkomsten van de verweerders in het jaar 1989 bedrijfsvoorheffing
werd ingehouden;
2. er voor dat jaar in hoofde van de verweerders geen aanslag werd gevestigd;
3. er geen aanslag meer kan gevestigd worden voor dat jaar;
Overwegende dat uit artikel 170 van de Grondwet, volgens hetwelk geen belasting kan worden ingevoerd dan door een wet en uit het aan artikel 211, §2 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) onderliggend beginsel, volgt
dat de Belgische Staat die voorheffingen heeft ontvangen die niet kunnen verrekend worden met enige belasting, tot de terugbetaling ervan moet worden veroordeeld;
Dat het hof van beroep, wanneer het vaststelt dat de gestorte bedragen als be-
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drijfsvoorheffing niet meer verrekend kunnen worden en dat de Staat de bedragen onverschuldigd inhoudt, op grond van het beginsel van de onverschuldigde
betaling, rente kan toekennen;
Dat die in de plaats gestelde reden, de beslissing dat eiser rente verschuldigd is
op de terug te betalen voorheffing naar recht verantwoordt;
Dat de onderdelen, al waren zij gegrond, niet tot cassatie kunnen leiden, mitsdien niet ontvankelijk zijn;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
zonder acht te slaan op de memorie van antwoord die door de raadsman van de
verweerders werd opgestuurd en niet neergelegd ter griffie van het Hof;
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
2 oktober 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht
– Advocaat: mr. J. Everaerts, Hasselt.

Nr. 473
1° KAMER - 2 oktober 2003

INKOMSTENBELASTINGEN — VOORZIENING IN CASSATIE - TERMIJN AANVANGSPUNT - KENNISGEVING VAN HET BESTREDEN ARREST - BEGRIP.
De kennisgeving van het bestreden arrest die de bij artikel 388, tweede lid van het W.I.B.
(1992) bepaalde termijn van drie maanden voor het indienen van een cassatieberoep
doet lopen, gebeurt op de datum waarop de griffie het arrest toezendt aan de woonplaats
of aan de zetel van de partij waaraan de kennisgeving moet geschieden 1. (Art. 388,
tweede lid W.I.B. 1992; artt. 2 en 32 Ger.W.)
(D. en D. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. F.01.0069.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 juni 2001 gewezen door het
Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
1 Cass., 20 feb. 1998, A.R. F.96.0127.N, A.C. 1998, nr. 103; Pas. 1998, I, nr. 103 met concl. Eerste
adv-gen. LECLERCQ, Cass., 23 feb. 1998, A.R. F.97.0110.F, A.C. 1998, nr. 105.
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Middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Over het door het openbaar ministerie ambtshalve opgeworpen middel van
niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep, waarvan aan de partijen kennis is
gegeven overeenkomstig artikel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek: het verzoekschrift en het exploot van de voorafgaande betekening aan verweerder werden, in strijd met artikel 388, tweede lid van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), afgegeven ter griffie van het hof van beroep buiten de termijn
van drie maanden te rekenen van de kennisgeving van het arrest:
Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijke artikel 388, tweede lid
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), het verzoekschrift, dat
vooraf aan de verweerder werd betekend en het exploot van de betekening moeten worden afgegeven ter griffie van het hof van beroep binnen een termijn van
drie maanden te rekenen van de kennisgeving van het arrest bij een ter post aangetekende brief door de griffie aan de in het bedoelde arrest opgegeven woonplaats gedaan, een en ander op straffe van verval;
Overwegende dat, volgens artikel 32 van het Gerechtelijk Wetboek, dat krachtens artikel 2 van dat wetboek toepasselijk is op de rechtspleging inzake inkomstenbelastingen, de kennisgeving van het arrest die de termijn voor een cassatieberoep doet lopen, gebeurt op de datum waarop de griffie het arrest toezendt aan
de woonplaats of aan de zetel van de partij waaraan de kennisgeving moet geschieden;
Overwegende dat, krachtens artikel 52 van het Gerechtelijk Wetboek, de termijn wordt gerekend van middernacht tot middernacht en vanaf de dag na die
van de akte of van de gebeurtenis die hem doet ingaan; dat, krachtens artikel 53
van dat wetboek de vervaldag in de termijn is inbegrepen; dat, krachtens artikel
54 van dat wetboek een in maanden of in jaren 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 de kennisgeving van het bestreden arrest plaatsvond op 12 juni 2001, terwijl
het verzoekschrift tot cassatie en het exploot van de voorafgaande betekening ter
griffie van het hof van beroep is afgegeven op donderdag 13 september 2001,
dus buiten de bij voornoemd artikel 388, tweede lid, bepaalde wettelijke termijn
van drie maanden;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
2 oktober 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht
– Advocaten: mrs. F. Marck, Antwerpen en Claeys Boúúaert.
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Nr. 474
1° KAMER - 2 oktober 2003

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — BEDRIJFSINKOMSTEN —
BEDRIJFSLASTEN - AANKOOP VAN GRONDEN - AANKOOPKOSTEN BEGREPEN IN DE
AANSCHAFFINGSPRIJS - VOORWAARDEN INZAKE AFTREK.
Om de belastbare winst van de ondernemingen vast te stellen, kan, inzake gronden, een
correctie op de aanschaffingsprijs in aanmerking worden genomen; een correctie, die
hierin bestaat dat de kosten die gepaard gaan met de aankoop van gronden en in de
aanschaffingsprijs begrepen zijn, in mindering worden gebracht van de aanschaffingsprijs
waartegen de gronden gewaardeerd werden, strijdt niet met de boekhoudkundige regels
vastgesteld in de artt. 9, eerste lid, 12, tweede lid, 20, 21 en 28, §3 K.B. 8 oktober 1976
met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen, voor zover die kosten bij het
afsluiten van het boekjaar geen waarde meer vertegenwoordigen; uit die regels volgt niet
noodzakelijk dat de ontwaarding het gevolg moet zijn van een gebeurtenis die na de
aankoop en de boeking van de grond voor zijn totale boekhoudwaarde plaatsvindt1. (Artt.
9, eerste lid, 12, tweede lid, 20, 21 en 28, §3 K.B. 8 okt. 1976)
(BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën T. V. en D.)

ARREST

(A.R. F.01.0084.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 september 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Het arrest doet uitspraak over het fiscaal verhaal dat door de verweerders werd
ingediend tegen de beslissing van 10 september 1997 van de door de gewestelijk
directeur der directe belastingen te Gent gedelegeerde ambtenaar, waarbij hun
bezwaarschrift gericht tegen de aanslag in de personenbelasting en de aanvullende gemeentebelasting voor het aanslagjaar 1981 (kohierartikel 3710743) gedeeltelijk werd afgewezen. Het arrest beslist onder meer dat de administratie ten onrechte de aankoopkosten met betrekking tot de grond, die deel uitmaakt van de
vaste activa van de onderneming, ten bedrage van 440.326 BEF heeft verworpen.
Het arrest stelt vast dat dit bedrag het deel vertegenwoordigt dat de grond betreft
van de totale aankoopkosten van 950.652 BEF. Het arrest wordt alleen bestreden
in zoverre het oordeelt over de aankoopkosten die met de grond verband houden.
IV. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 12, tweede lid, 20, 21 en 28, §3 van het koninklijk besluit van 8 oktober
1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen (koninklijk besluit geno1 Cass., 22 juni 2000, A.R. F.99.0141.N, A.C. 2000, nr. 393.
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men inzonderheid op grond van de artikelen 4, zesde lid, 7, vierde lid, 10 en 11, tweede
lid van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van
de ondernemingen);
- artikel 44 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) (hierna afgekort
WIB) zoals van toepassing voor het aanslagjaar 1981.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest oordeelt:
Dat de (verweerders) aanspraak maken op de aftrek van de aankoopsom met betrekking
tot de grond, daar deze kosten tijdens het belastbare tijdperk werden gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen;
dat de administratie deze laatste zienswijze verwerpt omdat de regel van niet afschrijving niet enkel geldt voor de aankoopprijs van de terreinen doch ook voor de erop betrekking hebbende bijkomende kosten vermits deze kosten naast de aankoopprijs deel uitmaken van de aanschaffingswaarde zelfs indien die kosten die intrinsieke waarde van die activa niet verhogen;
dat de administratie derhalve van mening is dat die bijkomende aankoopkosten moeten
worden beschouwd als sommen gebruikt voor de uitbreiding van de onderneming (artikel
22, 4° WIB) en niet als een aftrekbare kost in de zin van artikel 44 WIB;
dat de belastbare winst wordt vastgesteld overeenkomstig de boekhoudkundige regels,
tenzij de belastingswet er uitdrukkelijk van afwijkt, dat artikel 20 KB van 8 oktober 1976
elk actiefbestanddeel waardeert tegen aanschaffingswaarde, bestaande uit de aanschaffingsprijs en de bijkomende kosten (artikel 21 zelfde KB);
dat naar luid van artikel 28, §3 K.B. van 8 oktober 1976 tot waardevermindering kan
worden overgegaan ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding;
dat een waardevermindering volgens artikel 12 KB van 8 oktober 1976 onder meer kan
bestaan in een correctie op de aanschaffingswaarde om rekening te houden met al dan niet
definitief aan te merken ontwaardingen bij het afsluiten van het boekjaar (Cass., 22 juni
2000, TFR 2000, blz. 883) en dat voormelde boekhoudkundige regels correcties toelaten;
beslist dat de aankoopkosten op de grond ten bedrage van 440.326 BEF uit het patrimonium van de verweerders verdwenen zijn en er in het actief niets tegenover staat, dat het
de verweerders toegelaten was en correctie op de aanvankelijke waardering van de gronden tegen de aanschaffingsprijs in aanmerking te nemen ten bedrage van de aankoopkosten, dat de verweerder terecht deze aankoopkosten als bedrijfslast in aanmerking nam,
derwijze dat de administratie ten onrechte de aankoopkosten gelijk stelde aan sommen gebruikt tot uitbreiding van de onderneming in de zin van artikel 22, 4° WIB en dat uit wat
voorafgaat volgt dat de administratie ten onrechte de aankoopkosten ten bedrage van
440.326 BEF heeft verworpen.
Grieven
Niet alleen artikel 20 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot
de jaarrekening van de ondernemingen waardeert elk actiefbestanddeel tegen aanschaffingswaarde, bestaande uit de aanschaffingsprijs en de bijkomende kosten (artikel 21 van
het voornoemde koninklijk besluit) waardoor overeenkomstig het boekhoudrecht de aankoopkosten bij de aankoop van gronden deel uitmaken van de boekwaarde van die gronden, maar daarenboven kan slechts krachtens artikel 28, §3 van datzelfde koninklijk besluit tot waardeverminderingen worden overgegaan ingeval van duurzame minderwaarde
of ontwaarding en bestaat een waardevermindering overeenkomstig artikel 12, tweede lid
van hetzelfde koninklijk besluit in een correctie op de aanschaffingswaarde om rekening
te houden met al dan niet definitief aan te merken ontwaardingen bij het afsluiten van het
boekjaar, zodat de ontwaarding het gevolg moet zijn van een gebeurtenis die na de aan-
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koop en de boeking van de grond voor zijn totale boekhoudwaarde plaatsvindt.
Gelet op wat voorafgaat kan niet gesteld worden dat de aankoopkosten van gronden
van bij de boeking als actiefbestanddeel geen waarde vertegenwoordigen zodat de appèlrechters die een correctieboeking op de aanschaffingswaarde willen toestaan, de waardevermindering van het betrokken actiefbestanddeel moeten vaststellen op basis van de
stukken van het dossier waaruit de latere gebeurtenis blijkt die tot de waardevermindering
aanleiding geeft en niet vermogen zonder onderzoek van de stukken of enig bewijs hiervan aangebracht door de verweerders te stellen dat de aankoopkosten van de grond uit het
patrimonium van de verweerders zijn verdwenen en er in het actief niets tegenover staat.
Het bestreden arrest geeft niet aan op welke feiten het steunt om te stellen dat de aankoopkosten als deel van de aanschaffingsprijs op het einde van het boekjaar uit het patrimonium van de verweerders verdwenen zijn en er in het actief niets tegenover staat, om
de verweerders toe te laten een correctie op de aanvankelijke waardering van de gronden
tegen de aanschaffingsprijs in aanmerking te nemen ten bedrage van de aankoopkosten en
de aankoopkosten als bedrijfslast in aanmerking te nemen.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest de artikelen 12, tweede lid, 20, 21 en 28, §3 van
het voornoemd koninklijk besluit van 8 oktober 1976 en artikel 44 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen schendt.

V. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de belastbare winst van de ondernemingen wordt vastgesteld
overeenkomstig de boekhoudkundige regels, tenzij de belastingwet uitdrukkelijk
daarvan afwijkt;
Overwegende dat artikel 20 van het toen geldend koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen bepaalt dat
elk actief bestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en voor dat
bedrag in de balans opgenomen wordt onder aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen en dat onder aanschaffingswaarde onder
meer verstaan wordt de aanschaffingsprijs zoals bepaald in artikel 21;
Dat, krachtens artikel 21 van het voornoemd koninklijk besluit, de aanschaffingsprijs, naast de aankoopprijs, de bijkomende kosten zoals niet terugbetaalde
belastingen en vervoerskosten, omvat;
Overwegende dat, krachtens artikel 28, §3 van hetzelfde koninklijk besluit
voor onder meer materiële vaste activa waarvan de gebruiksduur niet is beperkt,
slechts tot waardeverminderingen kan worden overgegaan in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding;
Dat onder waardeverminderingen verstaan wordt, krachtens artikel 12, tweede
lid van hetzelfde koninklijk besluit, correcties op de aanschaffingswaarde om rekening te houden met al dan niet definitief aan te merken ontwaardingen bij het
afsluiten van het boekjaar;
Dat, krachtens artikel 9, eerste lid van hetzelfde koninklijk besluit, de waardeverminderingen moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid
en goede trouw;
Overwegende dat uit die regels volgt dat de waarde van vaste activa kan geschat worden op grond van de waarde die deze activa vertegenwoordigen voor
de onderneming;
Dat de boekhoudkundige regels niet beletten dat inzake gronden, die vaste ac-
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tiva van de onderneming uitmaken en niet voor afschrijving in aanmerking komen, een correctie op de aanschaffingsprijs in aanmerking wordt genomen; dat
uit die regels niet noodzakelijk volgt, anders dan het middel aanvoert, dat de ontwaarding het gevolg moet zijn van een gebeurtenis die na de aankoop en de boeking van de grond voor zijn totale boekhoudwaarde plaatsvindt;
Dat een correctie die hierin bestaat dat de kosten die gepaard gaan met de aankoop van gronden en in de aanschaffingsprijs begrepen zijn, in mindering worden gebracht van de aanschaffingsprijs waartegen de gronden aanvankelijk geboekt werden, derhalve niet strijdt met de genoemde boekhoudkundige regels
voor zover die kosten bij het afsluiten van het boekjaar geen waarde meer vertegenwoordigen;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat het middel voor het overige aanvoert dat de appèlrechters
niet vermochten, zonder onderzoek van de stukken of enig bewijs hiervan door
de verweerders aangebracht, te oordelen dat de aankoopkosten van de grond uit
het patrimonium van de verweerders zijn verdwenen en er in het actief niets tegenover staat; dat het middel zodoende ervan uitgaat dat het arrest geen rekening
zou hebben gehouden met de evolutie van de gebruikswaarde maar enkel met
een onzekere marktwaarde;
Overwegende dat het arrest feitelijk oordeelt dat de correctie moest worden
toegepast omdat de kosten uit het patrimonium verdwenen zijn en hierdoor niet
noodzakelijk of uitsluitend verwijst naar de realisatiewaarde van de grond;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
2 oktober 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter
– Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat:
mr. R. Tournicourt, Brussel.

Nr. 475
1° KAMER - 3 oktober 2003

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — WIJZIGING DOOR DE
ADMINISTRATIE VAN EEN AANGIFTE - AKKOORD VAN DE BELASTINGPLICHTIGE - WIJZIGING VOORWAARDEN.
Krachtens de artt. 333 en 339 W.I.B. 1992, kan de belastingschuld later opnieuw worden
gewijzigd, ook al is de belastingplichtige akkoord gegaan met het bedrag dat de
administratie in de plaats wil stellen van dat van de aangegeven inkomsten; dat recht van
de administratie is onderworpen aan de voorwaarde dat zij een bij een nieuwe controle
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van de aangifte aan het licht gekomen leemte of bedrog aantoont 1. (Artt. 333, eerste lid
en 339, eerste lid W.I.B. 1992)
(BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën T. GO AND LO B.V.B.A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.02.0014.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 26 oktober 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het arrest vaststelt "dat [verweerster] na het wijzigingsbericht van 15 juli 1993 akkoord is gegaan met het feit dat zij een 'meerprijs' van
2.160 BEF per aandeel heeft gekregen bij haar aankoop op 17 oktober 1988, zodat een bedrag van 1.080.000 BEF moest worden afgetrokken van het aangevoerde verlies [...]; dat de administratie vervolgens [verweerster] een nieuw wijzigingsbericht ter kennis heeft gebracht waarbij aan de op 3 december 1990
overgedragen effecten de waarde van 1.662.650 BEF in plaats van de geboekte
waarde van 291.982 BEF werd toegekend";
Overwegende dat artikel 333, eerste lid van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat de administratie, onverminderd de bevoegdheden die
haar bij de artikelen 351 tot 354 zijn toegekend, de in hoofdstuk III "Onderzoek
en controle" van het wetboek bedoelde onderzoekingen kan verrichten en belastingen of aanvullende aanslagen eventueel kan vestigen, zelfs wanneer de aangifte van de belastingplichtige reeds werd aangenomen en de desbetreffende belastingen reeds werden betaald;
Dat naar luid van artikel 339, eerste lid, de aangifte wordt onderzocht en de
aanslag wordt gevestigd door de administratie der directe belastingen; deze
neemt als belastinggrondslag de aangegeven inkomsten en andere gegevens, tenzij zij die onjuist bevindt;
Overwegende dat, ook al is de belastingplichtige akkoord gegaan met het bedrag dat de administratie in de plaats wil stellen van dat van de aangegeven inkomsten, de belastingschuld krachtens de bovenaangehaalde wetsbepalingen later opnieuw kan worden onderzocht; dat voornoemd recht van de administratie
onderworpen is aan de voorwaarde dat zij een leemte of een nieuw bedrog aantoont in de gegevens van de aangifte, dat wil zeggen een bij een nieuwe controle
van de aangifte aan het licht gekomen leemte of bedrog;
Overwegende dat het arrest beslist dat de administratie, daar zij niet aanvoert
dat het met verweerster over het wijzigingsbericht van 15 juli 1993 gesloten ak1 Cass., 23 juni 1964, Bull. en Pas., I, 1964, 1143; DASSESSE en MINNE, Droit Fiscal, Brussel,
Bruylant, 5e ed., 2001, p. 211 tot 212.
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koord door een dwaling in feite of in rechte is aangetast, dat akkoord niet opnieuw kan betwisten, als het niet nagaat of geen nieuwe gegevens aan het licht
zijn gekomen die de administratie het recht gaven de aangifte opnieuw te onderzoeken; dat het aldus de artikelen 333 en 339 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de voorziening ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de bodemrechter;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
3 oktober 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. T. Afschrift, Brussel.

Nr. 476
1° KAMER - 3 oktober 2003

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — BEDRIJFSINKOMSTEN —
MEERWAARDEN - BELASTBARE WINST - ONROEREND GOED - WERKZAAMHEDEN - INCORPORATIE GEVOLG.
Als een belastbare winst moet worden aangemerkt de meerwaarde op de verkoop van een
onroerend goed waaraan verbouwings- en aanpassingswerkzaamheden zijn uitgevoerd
die op onlosmakelijke wijze erin geïncorporeerd zijn zodat de afschrijvingen van die
werkzaamheden met die van de bouw moeten worden gelijkgesteld, waarbij dat
onroerend goed wordt geacht te worden aangewend voor de uitoefening van de
beroepswerkzaamheid in de zin van art. 41 W.I.B. 1992. (Art. 41 W.I.B. 1992)
(J. e.a. T. BELGISCHE STAAT – Minister van FinancIën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.02.0029.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 14 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.
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...
IV. Beslissing van het Hof
Tweede middel
Eerste onderdeel:
Overwegende dat, naar luid van artikel 28, eerste lid, 1° van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen 1992, winst en baten van een vorige beroepswerkzaamheid die de verkrijger of de persoon van wie hij de rechtverkrijgende is voorheen
heeft uitgeoefend inkomsten zijn die worden verkregen of vastgesteld uit hoofde
of naar aanleiding van de volledige en definitieve stopzetting van de onderneming of van de uitoefening van een vrij beroep, ambt, post of winstgevende bezigheid en voortkomen uit meerwaarden op activa die voor de beroepswerkzaamheid zijn gebruikt;
Dat artikel 41, 2° van dat wetboek bepaalt dat voor de toepassing van die bepaling worden geacht voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid te worden
gebruikt de vaste activa of gedeelten ervan waarvoor fiscaal afschrijvingen of
waardeverminderingen zijn aangenomen;
Overwegende dat het arrest, met aanneming van de gronden van de beslissing
van de directeur, erop wijst dat de eisers behoren tot de categorie van belastingplichtigen die geen of een vereenvoudigde boekhouding voeren en dat te hunnen
aanzien "de administratie, teneinde uit te maken of een goed voor de uitoefening
van de beroepswerkzaamheid is gebruikt, zich moet baseren op het in artikel 41
van dat wetboek vermelde tweede lid en uitsluitend het feit in aanmerking moet
nemen dat voor de belasting op de verkregen meerwaarde afschrijvingen of
waardeverminderingen worden of zijn aangenomen op een onroerend goed";
Dat het vaststelt dat de eisers een meerwaarde hebben behaald op de verkoop
van een pand met veranda, dat voorheen als hotel werd geëxploiteerd, dat alleen
de verbouwing van het pand en de inrichting van de veranda waren afgeschreven
en dat zij betogen dat het pand niet werd gebruikt voor de uitoefening van hun
beroepswerkzaamheid;
Overwegende dat het arrest, met overneming van de gronden van de beslissing
van de directeur, erop wijst dat "de veranda, zowel door haar bouw als door haar
bestemming, één geheel vormt met het gekochte pand; dat hetzelfde geldt voor
de werkzaamheden [...] die impliceren dat de veranda geïncorporeerd is in het
gebouw" en beslist dat die verschillende werkzaamheden op onlosmakelijke wijze in het gebouw geïncorporeerd zijn, zodat de afschrijvingen van die werkzaamheden met die van de bouw zelf moeten worden gelijkgesteld";
Dat het arrest aldus de beslissing dat het pand werd gebruikt voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid in de zin van voornoemd artikel 41, en dat de
litigieuze meerwaarde een belastbare winst vormt, naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Tweede, derde en vierde onderdeel:
Overwegende dat uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat die onderdelen waarin andere gronden van het arrest worden bekritiseerd, van belang zijn
ontbloot en derhalve niet ontvankelijk zijn;
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Vijfde onderdeel:
Overwegende dat uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat het arrest
een juiste toepassing maakt van de belastingwet;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Eerste middel:
Beide onderdelen samen:
Overwegende dat uit het antwoord op het eerste onderdeel van het tweede
middel blijkt dat het arrest zijn beslissing grondt op artikel 41, 2° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;
Dat ieder onderdeel feitelijke grondslag mist;
Derde middel:
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat de eisers hebben gevraagd conclusie te nemen over de ter zitting mondeling opgeworpen punten;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
3 oktober 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. P. Seutin, Luik en T'Kint.

Nr. 477
1° KAMER - 3 oktober 2003

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — AANSLAG EN
INKOHIERING - BELASTINGADMINISTRATIE - MATERIËLE VERGISSING - BEVOEGDHEID OM RECHT TE
ZETTEN - DRAAGWIJDTE.
De belastingadministratie die de juiste aanslag moet vaststellen, kan, met toepassing van
art. 354 W.I.B. 1992, binnen de termijn van drie jaar vanaf 1 januari van het jaar
waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de belasting is verschuldigd, de
gehele belasting vaststellen, inclusief de belasting inzake de winst die de
belastingplichtige in zijn aangifte heeft vermeld maar waarmee de administratie geen
rekening heeft gehouden bij het ten kohiere brengen van de oorspronkelijke belasting,
waarbij zij aldus haar eerder begane materiële vergissing rechtzet1. (Art. 354 W.I.B.
1992)
(G. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

1 Cass., 3 nov. 2000, A.R. P.98.0043.N, nr. 594; 13 okt. 2000, A.R. F.99.0093.N, nr. 551.
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(A.R. F.02.0035.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.
...
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de administratie
eisers aanslag ten kohiere heeft gebracht binnen de bij artikel 353 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalde termijn, maar heeft nagelaten
"de winsten daarin op te nemen" die voortkomen uit een van zijn beroepswerkzaamheden en dat zij na een controle van de belastingaangifte van eiser heeft beslist een deel van zijn beroepskosten af te wijzen en de pensioeninkomsten die
hij niet had aangegeven in zijn belastbare inkomsten op te nemen;
Overwegende dat naar luid van artikel 354 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bij niet-aangifte, bij laattijdige overlegging van aangifte, of
wanneer de verschuldigde belasting hoger is dan de belasting met betrekking tot
de belastbare inkomsten en de andere gegevens vermeld in de daartoe bestemde
rubrieken van een aangifteformulier dat voldoet aan de vorm- en termijnvereisten, gesteld bij de artikelen 307 tot 311, de belasting of de aanvullende belasting,
in afwijking van artikel 359, mag worden gevestigd gedurende drie jaar vanaf 1
januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de belasting is verschuldigd;
Dat die buitengewone aanslagtermijn geldt voor de belastingplichtige die, zoals in dit geval, heeft nagelaten bepaalde inkomsten aan te geven of van de aangegeven inkomsten overgewaardeerde beroepskosten heeft afgetrokken, zodat de
belastbare inkomsten hoger zijn dan blijkt uit de aangifte;
Dat de administratie in dat geval de juiste aanslag moet vaststellen; dat zij
daartoe rekening moet houden met alle gegevens die wettelijk beschikbaar zijn
en daarbij een vroeger begane materiële vergissing mag verbeteren;
Dat het arrest wettig beslist dat de administratie binnen de termijn van voormeld artikel 354 de volledige belasting mag vaststellen, inclusief de belasting inzake de winst die eiser in zijn aangifte had vermeld maar waarmee de administratie geen rekening had gehouden bij het ten kohiere brengen van de oorspronkelijke belasting;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
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3 oktober 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. T. Afschrift, Brussel en T'Kint.

Nr. 478
1° KAMER - 3 oktober 2003

INKOMSTENBELASTINGEN — VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET
— ONROERENDE VOORHEFFING - GEEN BELASTING - TERUGGAVE VAN DE VOORHEFFING.
Uit de artt. 290 en 291 W.I.B. 1992 volgt dat de wetgever elke teruggave van de
onroerende voorheffing uitgesloten heeft wanneer er geen personenbelasting
verschuldigd is, met name wanneer die belasting niet tijdig ten kohiere is gebracht 1. (Artt.
290 en 291 W.I.B. 1992)
(BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.02.0044.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 22 februari 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
...
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat uit de artikelen 290 en 291 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 volgt dat de wetgever elke teruggave van de onroerende
voorheffing uitgesloten heeft wanneer er geen personenbelasting verschuldigd is,
met name wanneer die belasting niet tijdig ten kohiere is gebracht;
Dat het arrest, door er anders over te beslissen, de bovenvermelde wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de voorziening ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de bodemrech1 Zie concl. adv.-gen. A. HENKES, Cass., 3 okt. 2003, A.R. F.02.0044.F, A.C. 2003, nr. 478.
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ter;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
3 oktober 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal.

Nr. 479
1° KAMER - 3 oktober 2003

INKOMSTENBELASTINGEN — INTERNATIONALE VERDRAGEN - BELGISCHITALIAANSE OVEREENKOMST TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING - VENNOOTSCHAP NAAR
BELGISCH RECHT - ITALIAANSE VERBLIJFHOUDER - BEZOLDIGING VAN EEN WERKEND VENNOOT BEVOEGDHEID TOT BELASTINGHEFFING.
De bezoldigingen van een werkend vennoot in de zin van de artt. 20, 2° en 27, §2 W.I.B.
1964 die een Italiaanse verblijfhouder als meerderheidsaandeelhouder ontvangen heeft
van een vennootschap naar Belgisch recht, zijn geen inkomsten uit een vrij beroep of uit
andere zelfstandige werkzaamheden van soortgelijke aard in de zin van art. 14, §1 van
de op 19 okt. 1970 tussen België en Italië gesloten Overeenkomst tot het vermijden van
dubbele belasting, maar inkomsten in de zin van de artt. 20, 3° en 20, 4° van voornoemd
wetboek die onder toepassing vallen van art. 22 van die Overeenkomst waarbij, in de
regel, de bevoegdheid tot het heffen van belasting op de niet uitdrukkelijk vermelde
inkomsten wordt toegekend aan de Staat van de verblijfplaats van de belastingplichtige.
(Artt. 14 en 22 Overeenkomst van 19 okt. 1970 tussen België en Italië tot het vermijden
van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake
belastingen naar het inkomen)
(BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën T. C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.02.0065.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 14 juni 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
...
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder, die in de Italiaanse Staat
verblijft, verschillende bedragen heeft ontvangen van een vennootschap naar
Belgisch recht waarvan hij meerderheidsaandeelhouder was; dat het, zonder in
het middel te worden bekritiseerd, die bedragen aanmerkt als bezoldigingen van
een werkend vennoot in de zin van de artikelen 20, 2° en 27, §2 van het Wetboek
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van de Inkomstenbelastingen (1964);
Overwegende dat, krachtens artikel 14, §1 van de op 19 oktober 1970 tussen
België en Italië gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting
en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het
inkomen, inkomsten verkregen door een verblijfhouder van een overeenkomstsluitende Staat uit de uitoefening van een vrij beroep of andere zelfstandige
werkzaamheden van soortgelijke aard, in de regel slechts in die Staat belastbaar
zijn;
Dat artikel 3, §2 van die Overeenkomst bepaalt dat voor de toepassing van de
Overeenkomst door een overeenkomstsluitende Staat, tenzij het zinsverband anders vereist, elke niet anders omschreven uitdrukking de betekenis heeft welke
die uitdrukking heeft volgens de wetgeving van die Staat met betrekking tot de
belastingen die het onderwerp van de Overeenkomst uitmaken;
Overwegende dat het arrest beslist dat "de inkomsten uit 'andere zelfstandige
werkzaamheden van soortgelijke aard' de inkomsten zijn die worden bedoeld in
de artikelen 20, 3° en 20, 4° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1964)" en dat, aangezien de bezoldigingen van de werkende vennoot niet worden vermeld in die bepalingen maar in artikel 20, 2° van dat wetboek "de door
[verweerder] verkregen inkomsten niet onder toepassing vallen van artikel 14
van de Overeenkomst ";
Dat het arrest op grond van die overwegingen wettig beslist geen toepassing te
maken van artikel 14 maar wel van artikel 22 dat in de regel de bevoegdheid om
belasting te heffen op de niet uitdrukkelijk vermelde inkomsten toekent aan de
Staat waar de belastingplichtige verblijft;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
3 oktober 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. Kirkpatrick.

Nr. 480
3° KAMER - 6 oktober 2003

1º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN - VRIJ VERKEER VAN
WERKNEMERS - WERKINGSSFEER RICHTLIJN - SOCIALE ZEKERHEID - PENSIOENEN OUDERDOMSPRESTATIE UIT HOOFDE AFGELEIDE RECHTEN ECHTGENOTE - NATIONALE WETGEVING BEDRAG GEZINSPENSIOEN - VERLIES SOCIALE ZEKERHEIDSVOORDEEL - TOELAATBAARHEID.
2º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN - VRIJ VERKEER VAN
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- PENSIOEN - WERKNEMERS - OUDERDOMSPRESTATIE UIT HOOFDE AFGELEIDE
- NATIONALE WETGEVING - BEDRAG GEZINSPENSIOEN - VERLIES SOCIALE
ZEKERHEIDSVOORDEEL - GEMEENSCHAPSRECHT - VERDRAGSDOELSTELLING - PLICHT NATIONALE
RECHTER.
WERKNEMERS

RECHTEN ECHTGENOTE

3º PENSIOEN — WERKNEMERS - RUSTPENSIOEN - VRIJ VERKEER VAN WERKNEMERS OUDERDOMSPRESTATIE UIT HOOFDE AFGELEIDE RECHTEN ECHTGENOTE - NATIONALE WETGEVING BEDRAG GEZINSPENSIOEN - VERLIES SOCIALE ZEKERHEIDSVOORDEEL - GEMEENSCHAPSRECHT VERDRAGSDOELSTELLING - PLICHT NATIONALE RECHTER.
1º De uitoefening van het recht van vrij verkeer binnen de Gemeenschap kan worden
belemmerd, indien een sociaal voordeel dat een werknemer geniet, teloorgaat of wordt
verminderd enkel en alleen doordat rekening gehouden wordt met de krachtens de
wetgeving van een andere lidstaat aan zijn echtgenoot toegekende soortgelijke uitkering,
hoewel de toekenning van laatstgenoemde uitkering, enerzijds, niet tot een verhoging
van het gezinsinkomen heeft geleid en, anderzijds, gepaard ging met een verlaging van
hetzelfde bedrag van het eigen pensioen dat de werknemer krachtens de wetgeving van
diezelfde lidstaat ontvangt1. (Artt. 48 en 51 E.E.G.-Verdrag; art. 10, §§1 en 4 K.B. nr. 50
24 okt. 1967 betreffende de Pensioenwet werknemers)
2º en 3° De verplichting van de lidstaten alle maatregelen te treffen om de nakoming van
het gemeenschapsrecht te verzekeren brengt mee dat, wanneer een nationale bepaling
op zichzelf beschouwd niet strijdig is met het gemeenschapsrecht, maar de toepassing
daarvan in het betrokken geval tot een met het gemeenschapsrecht strijdig resultaat zou
leiden, de rechter zo nodig deze bepaling buiten toepassing moet laten, teneinde de door
het gemeenschapsrecht aan particulieren toegekende rechten te beschermen 2. (Artt. 10,
48 en 51 E.E.G.-Verdrag; art. 10, §§1 en 4 betreffende de Pensioenwet werknemers)
(RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. S.03.0009.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 november 2002 gewezen
door het Arbeidshof te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Feiten
De feiten kunnen blijkens het arrest als volgt worden samengevat:
1. verweerder heeft zowel in België als in Nederland arbeid in loondienst verricht;
2. met ingang van 1 maart 1989 kende eiser aan verweerder een rustpensioen
toe, berekend volgens het voor een gezinshoofd geldend tarief;
3. met ingang van 1 januari 1989 was verweerder in toepassing van de Nederlandse Algemene Ouderdomswet (A.O.W.) in Nederland gerechtigd op een ouderdomspensioen, evenals op een toeslag op dit pensioen voor de medeverzeke1 H.v.J. ENGELBRECHT, zaak C-262/97, 26 sept. 2000, Jur. H.v.J. 2000, I-7321.
2 Zie Cass., 13 jan. 1997, A.C. 1997, nr. 28; Cass., 10 feb. 1997, A.C. 1997, nr. 83.
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ring van zijn echtgenote, verweerster;
4. toen verweerster de leeftijd van 65 jaar had bereikt, werd ingevolge de
A.O.W.-regeling, vanaf 1 januari 1993, eensdeels, aan verweerster een Nederlandse ouderdomspensioen toegekend en, anderdeels, de aan de verweerder toegekende toeslag ingetrokken; het totale A.O.W.-inkomen van de verweerders
bleef ongewijzigd;
5. omdat verweerster nu een eigen Nederlands pensioen genoot, besliste eiser
het aan de verweerder toegekende Belgische gezinspensioen om te zetten in een
rustpensioen berekend aan het lagere tarief voor alleenstaanden.
IV. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 39, 51 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, ondertekend te Rome op 25 maart 1957, en goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957;
- artikel 12, §2 van de verordening E.E.G. nr. 1408/71 van 14 juli 1971 van de Raad betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de gemeenschap verplaatsen;
- artikel 10, §§1 en 4 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende
het rust- en overlevingspensioen voor werknemers;
- artikel 52 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers;
- de artikelen 7, 8, 8a van de Nederlandse Algemene Ouderdomswet.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest van bevestiging vernietigt de aangevochten administratieve beslissingen van 15 april 1993, 4 juni 1993 en 23 juni 1993 van eiser, zegt voor recht dat verweerder met ingang vanaf 1 januari 1993 verder gerechtigd blijft op een rustpensioen als
werknemer berekend aan het bedrag van een gezin, en veroordeelt eiser tot uitbetaling aan
de verweerders van de vanaf 1 januari 1993 ten onrechte ingehouden pensioenbedragen,
met name het verschil tussen het gezinspensioen en alleenstaandenpensioen, te vermeerderen met de moratoire intresten, op volgende gronden: vooreerst dient te worden vastgesteld dat het Belgisch rustpensioen van eiser in de regeling voor werknemers is ingegaan
vóór 1 januari 1991 zodat de bepalingen van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober
1967 van toepassing blijven terwijl in de zaak Xde bepalingen van artikel 3, §§1 en 8 van
de wet van 20 juli 1990 aan de orde waren. Ter vergelijking is het nuttig de relevante bepalingen van artikel 10 van het koninklijk besluit nr. 50 en artikel 3 van de wet van 20 juli
1990 aan te halen ... Bij nauwkeurige lezing van voormelde artikelen dient te worden
vastgesteld dat in wezen de artikelen 10, §§1 en 4 en artikel 3, §§1 en 8, identiek zijn.
Beide wetteksten kennen het systeem van gezinspensioen aan 75 pct. en het alleenstaanden pensioen aan 60 pct., dit laatste wanneer de echtgenoot van de rechthebbende een eigen inkomen heeft (onder meer een eigen pensioen). Het belangrijkste verschil tussen de
twee regelingen is de wijze waarop het probleem wordt geregeld dat zou ontstaan indien
het eigen pensioen van de echtgenoot zeer klein is, zodat de reductie van het gezinspensioen van de andere echtgenoot tot een alleenstaandenpensioen, zou leiden tot een verlaging
van het gezinsinkomen. In het koninklijk besluit nr. 50 wordt dit negatieve effect vermeden door de echtgenoot, die een bijkomend pensioen verwerft, het recht te geven om van
haar pensioen af te zien. Indien dit niet mogelijk zou zijn omdat het om een buitenlands
pensioen zou gaan, dan wordt dit kleine pensioen (voor zover het kleiner is dan de eventu-
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ele reductie van 75 tot 60 pct.) afgetrokken van het gezinspensioen van de rechthebbenden
erop. De bedoeling was dat het eindresultaat van de twee pensioenen minstens het bedrag
van het gezinspensioen zou zijn. In de wet van 20 juli 1990 wordt deze laatste techniek
veralgemeend: de mogelijkheid voor de ene echtgenoot om afstand te doen van het eigen
pensioen om zo het gezinspensioen te 'redden', werd verlaten. Indien het eigen pensioen
van de eerste echtgenoot kleiner is dan het verschil tussen het gezinspensioen en het alleenstaandenpensioen van de tweede echtgenoot, dan wordt dit kleine pensioen in mindering gebracht op het gezinspensioen van de eerste echtgenoot. Het resultaat is dat het tarief van het pensioen dan tussen 75 pct. en 60 pct. zal liggen.
Eiser heeft dienvolgens, in soortgelijke zaken voor dit (arbeidshof) (zoals onder meer
de zaak R.V.P./Arie Bakker, A.R. 544/96 en de zaak R.V.P./R. X A.R. 960218) steeds de
stelling geponeerd dat "in wezen de artikelen 10, §§1 en 4 en 3, §§1 en 8, in samenhang
met de bepalingen van artikel 21ter, 4° van het koninklijk van 21 december 1967, identiek
zijn, doch dat de bepalingen in verband met het (niet) kunnen verzaken, die voorkwam in
gezegd artikel 10, niet werd hernomen in gezegd artikel 3 ten einde daarmee samengaande
ingewikkelde procedures uit te schakelen enerzijds, terwijl anderzijds de mogelijkheid om
het gezinspensioen te behouden, zij het met aftrok van het pensioen van de andere echtgenoot, zonder dat het resterend gedeelte kleiner wordt dan het pensioen voor een alleenstaande (in welk geval de toekenning van het pensioen voor alleenstaande aan elk van de
echtgenoten inderdaad zou voordeligst zijn), werd uitgebreid tot de gevallen waarin de andere echtgenoot een pensioen geniet krachtens één of meer Belgische regelingen, andere
dan die voor arbeiders, bedienden, mijnwerkers, zeevarenden en werknemers en krachtens
een regeling toepasselijk op het personeel van een volkenrechtelijke instelling (voorheen
was deze mogelijkheid beperkt tot de gevallen waarin de echtgenoot een buitenlands pensioen genoot waaraan hij niet kon verzaken)".
De redengeving dat enkel de anticumulatiebepaling van artikel 3, §8 van de wet van 20
juli 1990 het Hof van Justitie ertoe gebracht heeft in de zaak X te besluiten tot strijdigheid
met het gemeenschapsrecht kan evenmin gevolgd; niet alleen blijkt uit de algemene bewoordingen van het arrest X dat het Hof van Justitie de Belgische regeling in haar geheel
heeft beoordeeld (zie Hof van Justitie. nr. C-262/97, 26 september 2000, r.o. 35 tot 45)
maar bovendien zou de stelling van eiser het aberrant gevolg hebben dat een milde regeling (zoals voorzien in artikel 3, §8), wél strijdig zou zijn met het verdrag, maar de strenge
regeling (zoals voorzien in artikel 3, §1,) niet; dit is strijdig met alle logica en elk normaal
rechts- en rechtvaardigheidsgevoel.
Vermits er geen wezenlijk verschil bestaat tussen de tekst van artikel 3, §1 en 8 van de
wet van 20 juli 1990 en de thans te beoordelen tekst van artikel 10, §1 en §4 van het koninklijk besluit nr. 50 behoudt de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak X zijn volle
gelding ter oplossing van huidig geschil.
Met dit arrest van 26 september 2000 heeft het Hof van Justitie een duidelijk standpunt
ingenomen en heeft het Hof, preliminair aan zijn beslissing, volgende principes geponeerd: - hoewel artikel 51 van het Verdrag verschillen laat bestaan tussen de sociale zekerheidsregelingen van de lidstaten, en dus ook tussen de rechten van de personen die er
werkzaam zijn, staat niettemin vast, dat het doel van de artikelen 48 tot en met 51 van het
Verdrag niet zou worden bereikt, indien migrerende werknemers, ten gevolge van de uitoefening van hun recht van vrij verkeer, voordelen op het gebied van de sociale zekerheid
zouden verliezen die hun door de wettelijke regeling van een lidstaat zijn gewaarborgd
(arrest X C-165/91, overweging 27 en arrest X, overweging 37); - het komt aan de nationale rechter toe om de nationale bepalingen die hij moet toepassen, zoveel mogelijk in
overeenstemming met de eisen van het gemeenschapsrecht uit te leggen (arrest Van Munster en arrest van 13 november 1990, Marleasing, C.-106/89, Jurispr. Blz. I-4135, punt 8)
(overweging 39); - indien een dergelijke toepassing in overeenstemming met het gemeen-
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schapsrecht onmogelijk is, is de nationale rechter verplicht het gemeenschapsrecht integraal toe te passen en de door dit recht aan particulieren toegekende rechten te beschermen, daarbij zo nodig alle bepalingen buiten toepassing latend indien de toepassing daarvan in het betrokken geval tot een met het gemeenschapsrecht strijdig resultaat zou leiden
(arrest van 21 mei 1987, Albako, 249/85, Jurispr. Blz. 2345, punten 13 e.v.; arrest X, C262/97, overweging 40); - er is sprake van belemmering van de in artikel 48 van het Verdrag neergelegde vrijheid wanneer een sociaal voordeel dat een werknemer geniet, teloorgaat of wordt verminderd enkel en alleen doordat rekening wordt gehouden met de krachtens de wetgeving van een andere lidstaat aan zijn echtgenoot toegekende soortgelijke uitkering, hoewel de toekenning van laatstbedoelde uitkering enerzijds niet tot een verhoging
van het gezinsinkomen heeft geleid en anderzijds gepaard ging met een verlaging met hetzelfde bedrag van het eigen pensioen dat de werknemer krachtens de wetgeving van diezelfde lidstaat ontvangt (arrest X C-262/98, overweging 41 en 42). - artikel 48 van het
Verdrag verzet zich ertegen dat de bevoegde autoriteiten zich ertoe beperken het pensioen
van de werknemer te korten zonder na te gaan of het aan zijn echtgenoot toegekende pensioen tot een verhoging van het totale gezinsinkomen leidt (arrest, X, C-262/98, overweging 44).
Uitgaande van deze principes besliste het Hof van Justitie bij arrest van 26 september
2000, dat artikel 48 E.G.-verdrag (thans na zijn wijziging artikel 39 E.G.) eraan in de weg
staat dat de bevoegde autoriteiten zich ertoe beperken het pensioen van de werknemer in
te korten zonder na te gaan of het aan de echtgeno(o)t(e) toegekende pensioen al dan niet
tot een verhoging van het totale gezinsinkomen leidt en dat het gemeenschapsrecht in dat
laatste geval verbiedt de desbetreffende nationale cumulatiebepaling toe te passen.
Uit de niet betwiste feitelijke gegevens in onderhavig geschil blijkt dat het Nederlandse
A.O.W.-pensioen van X vanaf 1 januari 1993, toen zijn echtgenote de leeftijd van 65 jaar
had bereikt, opgesplitst werd tussen hemzelf en zijn echtgenote, zonder dat dit leidde tot
een verhoging van het totale gezinsinkomen van het echtpaar XGelet op het arrest van het
Hof van Justitie van 26 september 2000 en de primauteit van het gemeenschapsrecht ten
opzichte van de nationale wetgeving, dienen de bepalingen van artikel 10 van het koninklijk besluit nr. 50 ten aanzien van X buiten toepassing te blijven en blijft hij vanaf 1 januari 1993 gerechtigd op een rustpensioen als werknemer berekend aan het bedrag voor een
gezin. Het vonnis van de eerste rechter dient derhalve te worden bevestigd zodat het hoger
beroep van eiser ongegrond voorkomt.
Bij wijze van uitbreiding van hun vordering in vierde beroepsbesluiten, ontvangen ter
griffie van dit Hof op 9 november 2000, vorderen de verweerders de Rijksdienst voor
pensioenen te veroordelen tot het uitbetalen van het ten onrechte ingehouden pensioen,
vermeerderd met de wettelijke intresten vanaf de ingangsdatum van het pensioen. Overeenkomstig vaststaande cassatierechtspraak is een uitbreiding of een wijziging van een
vordering, zoals in artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek is bepaald, eveneens krachtens artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek in hoger beroep toegelaten (Cass. 3 mei
1978, A.C. 1978, 1031, Pas. 1978, I, 1006; Cass. 7 januari 1980, A.C. 1979-80, 529, Pas.
1980, I, 522 en J.T.T. 1981, 71). Vermits de administratieve beslissing van de R.V.P. van
4 juni 1993 vernietigd werd en gezegd werd voor recht dat X met ingang vanaf 1 januari
1993 verder gerechtigd blijft op een rustpensioen als werknemer berekend aan het bedrag
voor een gezin, dient eiser veroordeeld te worden tot uitbetaling van de vanaf 1 januari
1993 ten onrechte ingehouden pensioenbedragen, met name het verschil tussen gezinspensioen en alleenstaandenpensioen. ... De tussenvordering van de verweerders is ontvankelijk en gegrond.
Grieven
1. Eerste onderdeel
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Overeenkomstig artikel 10, §1 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967
wordt het recht op het rustpensioen per kalenderjaar verkregen naar rato van een breuk
van de werkelijke, fictieve en forfaitaire brutolonen, in aanmerking genomen ten belope
van 75 pct. voor de werknemers wier echtgenoot elke beroepsarbeid heeft gestaakt en die
geen rust- of overlevingspensioen of als zodanig geldend voordeel geniet of geen der vergoedingen of uitkeringen als bedoeld in artikel 25 geniet; en ten belope van 60 pct. voor
andere werknemers. Overeenkomstig §4 van dezelfde bepaling kan ieder der echtgenoten
afzien van de betaling van de voordelen die hij geniet ten einde de andere echtgenoot in
de mogelijkheid te stellen een pensioen te verkrijgen dat berekend wordt met toepassing
van §1, eerste lid, a) van dit artikel of met toepassing van artikel 9, §1, eerste lid, 1° van
het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen. Er kan evenwel niet worden afgezien van een krachtens dit
besluit of krachtens het pensioenstelsel der zelfstandigen met vervroeging toegekend rustpensioen, uitgezonderd wanneer dit pensioen niet verminderd werd wegens vervroeging
of wanneer de betrokkene op de ingangsdatum van dit pensioen niet gehuwd was. Wanneer de echtgenoot krachtens een buitenlandse wetgeving een voordeel geniet waarvan hij
niet kan afzien, wordt het pensioen van de gerechtigde vastgesteld overeenkomstig §1,
eerste lid, a).
Het bedrag van het pensioen dat de echtgenoot geniet wordt evenwel in mindering gebracht van het aan de gerechtigde toekenbare pensioen. Het bestreden arrest heeft dan ook
ten onrechte voor recht gezegd dat verweerder met ingang van 1 januari 1993 verder gerechtigd bleef op een rustpensioen als werknemer berekend aan het bedrag van een gezin,
daar zijn echtgenote X, door splitsing van het Nederlands A.O.W. pensioen oorspronkelijk alleen aan verweerder toegekend, zelf een eigen inkomen had bekomen, zodat het
rustpensioen van verweerder X diende vastgesteld te worden op grond van een rustpensioen voor alleenstaande. Het feit dat door die splitsing het totale gezinsinkomen van het
echtpaar niet verhoogd werd, doet hieraan geen afbreuk (schending van artikel 10, §1 en
§4 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967)
2. Tweede onderdeel
Volgens de bepaling van artikel 10, §1 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober
1967, wordt het recht op rustpensioen per kalenderjaar verkregen wordt naar rato van een
breuk van de werkelijke, fictieve en forfaitaire brutolonen, in aanmerking genomen ten
belope van 75 pct. voor de werknemers wier echtgenoot elke beroepsarbeid heeft gestaakt
en die geen rust- of overlevingspensioen of als zodanig geldend voordeel geniet of geen
der vergoedingen of uitkeringen als bedoeld in artikel 25 geniet, en ten belope van 60 pct.
voor andere werknemers.
Overeenkomstig §4 van dezelfde bepaling van ieder der echtgenoten afzien van de betaling van de voordelen die hij geniet ten einde de andere echtgenoot in de mogelijkheid
te stellen een pensioen te verkrijgen dat berekend wordt met toepassing van §1, eerste lid,
a) van dit artikel of met toepassing van artikel 9, §1, eerste lid, 1° van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen. Er kan evenwel niet worden afgezien van een krachtens dit besluit of krachtens
het pensioenstelsel der zelfstandigen met vervroeging toegekend rustpensioen, uitgezonderd wanneer dit pensioen niet verminderd werd wegens vervroeging of wanneer de betrokkene op de ingangsdatum van dit pensioen niet gehuwd was. Wanneer de echtgenoot
krachtens een buitenlandse wetgeving een voordeel geniet waarvan hij niet kan afzien,
wordt het pensioen van de gerechtigde vastgesteld overeenkomstig §1, eerste lid, a).
Het bedrag van het pensioen dat de echtgenoot geniet wordt evenwel in mindering gebracht van het aan de gerechtigde toekenbare pensioen. Het bestreden arrest heeft dan ook
ten onrechte voor recht gezegd dat verweerder met ingang van 1 januari 1993 verder gerechtigd bleef op een rustpensioen als werknemer berekend aan het bedrag van een gezin,
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daar zijn echtgenote X door splitsing van het Nederlands A.O.W. pensioen, oorspronkelijk alleen aan verweerder toegekend, zelf een eigen inkomen had bekomen, zodat het
pensioen van verweerder X diende verlaagd te worden tot een pensioen voor alleenstaande.
Deze nationale regeling is geen anticumulatiebepaling in de zin van artikel 12, §2 van
het communautair reglement nr. 1408/11 van de Raad van 14 juni 1971, daar een anticumulatiebepaling de toekenning betreft van meerdere pensioenen aan eenzelfde persoon en
het in artikel 10, §1, gaat om pensioenen toegekend aan meerdere personen en een anticumulatiebepaling daarbij het verbod van ongeoorloofde voordelen tot voorwerp heeft.
Dientengevolge druisen de bepaling van artikel 10, §1 en 4, niet in tegen de communautaire regeling zodat de primauteit van dit recht niet miskend werd (schending van de artikelen 39, 51, E.E.G.-Verdrag, 12, §2 van de Verordening E.E.G. nr. 1408/71 van 14 juni
1971 van de Raad, 10, §§1 en 4 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967, 52
van het koninklijk besluit van 21 december 1967).
3. Derde onderdeel
Het overeenkomstig de artikelen 7, 8 en 8a van de Nederlandse Algemene Ouderdomswet aan verweerster toegekend ouderdomspensioen, ook al zou het ontstaan zijn door
splitsing van het oorspronkelijk geheel aan verweerder toegekend ouderdomspensioen, is
een pensioen of voordeel in de zin van artikel 10, §1 van het koninklijk besluit nr. 50 van
24 oktober 1967, zodat het bestreden arrest ten onrechte beslist heeft dat verweerder recht
had op een rustpensioen op basis van een gezin. Het genot van het eigen Nederlands ouderdomspensioen is immers een inkomen van verweerster, waardoor aan verweerder in
Belgisch recht het rustpensioen op basis van alleenstaande dient toegekend te worden
(schending van de artikelen 10, §1 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967,
7, 8, 8a van de Nederlandse Algemene Ouderdomswet). Daarbij worden bij de artikelen 7,
8 en 8a van de Nederlandse Algemene Ouderdomswet rechtstreeks aan verweerster een
eigen recht op haar ouderdomspensioen toegekend, zodat het bestreden arrest ten onrechte
dit recht van verweerder als een splitsing van het ouderdomspensioen beoordeelt (schending van de artikelen 7, 8, 8a van de Nederlandse Algemene Ouderdomwet).

V. Beslissing van het Hof
1. Derde onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat sinds 1 april 1985 "iedere
gehuwde man of vrouw die Nederlandse ingezetene is of geweest is, bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd recht heeft op een eigen ouderdomspensioen", en
dat "wanneer de 'echtgenoot ten laste' zelf de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, (...) het bedrag dat hij of zij bij wijze van eigen pensioen ontvangt, in mindering wordt gebracht op het pensioen dat de oudere persoon tot dan toe ontving.
Het eigen pensioen vervangt dus de toeslag zodat het totale inkomen krachtens
de A.O.W. ongewijzigd blijft";
Dat, waar de appèlrechters verder overwegen dat "het Nederlandse A.O.W.pensioen van verweerder vanaf 1 januari 1993, toen zijn echtgenote de leeftijd
van 65 jaar had bereikt, opgesplitst werd tussen hemzelf en zijn echtgenote, zonder dat dit leidde tot een verhoging van het totale gezinsinkomen", zij geenszins
beslissen dat het aan verweerster toegekende A.O.W.-pensioen geen eigen pensioen van verweerster zou uitmaken;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
2. Eerste en tweede onderdeel
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Overwegende dat, krachtens artikel 10, §1 van de Pensioenwet Werknemers,
een pensioen aan gezinsbedrag aan 75 pct. van het referteloon wordt toegekend
aan de werknemer wier echtgenoot elke beroepsarbeid, behalve deze door de Koning toegestaan, heeft gestaakt en die geen rust- of overlevingspensioen of als
zodanig geldend voordeel geniet, noch andere bij wet bepaalde uitkeringen ontvangt; dat in de andere gevallen de werknemer recht heeft op een pensioen aan
het lagere tarief voor alleenstaanden aan 60 pct. van het referteloon;
Dat §4, eerste lid van hetzelfde artikel bepaalt dat ieder der echtgenoten kan
afzien van de betaling van de voordelen die hij geniet ten einde de andere echtgenoot in de mogelijkheid te stellen een pensioen aan gezinsbedrag te verkrijgen;
Dat, overeenkomstig §4, derde lid, wanneer de echtgenoot krachtens een buitenlandse wetgeving een voordeel geniet waarvan hij niet kan afzien, het pensioen van de gerechtigde vastgesteld wordt aan gezinsbedrag, terwijl het bedrag
van het pensioen dat de echtgenoot geniet in mindering wordt gebracht van het
aan de gerechtigde toekenbare pensioen; dat die regeling vermijdt dat de toekenning van een klein buitenlands pensioen, waaraan de echtgenoot niet kan verzaken, de toekenning aan de gerechtigde van het in voorkomend geval voordeliger
Belgische rustpensioen aan gezinsbedrag in de weg zou staan;
Overwegende dat, zoals het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft vastgesteld in het arrest Van Munster van 5 oktober 1994, het gemeenschapsrecht, inzonderheid de artikelen 48 en 51 van het E.G.-verdrag, thans de
artikelen 39 en 52 en artikel 4, lid 1 van richtlijn 79/7/EEG van de Raad van 19
december 1978, zich niet verzet tegen een nationale wettelijke regeling die een
"gezinspensioen" toekent aan een werknemer wiens echtgenoot elke beroepsarbeid heeft gestaakt en geen rustpensioen of als zodanig geldend voordeel geniet,
doch hem een minder voordelig "alleenstaandenpensioen" toekent wanneer zijn
echtgenoot een pensioen of als zodanig geldend voordeel geniet, en die zonder
onderscheid van toepassing is op eigen onderdanen en op onderdanen van de andere lidstaten;
Dat evenwel, zoals het Hof van Justitie heeft vastgesteld in het arrest X van 26
september 2000, de uitoefening van het recht van vrij verkeer binnen de Gemeenschap kan worden belemmerd, indien een sociaal voordeel dat een werknemer geniet, teloorgaat of wordt verminderd enkel en alleen doordat rekening
wordt gehouden met de krachtens de wetgeving van een andere lidstaat aan zijn
echtgenoot toegekende soortgelijke uitkering, hoewel de toekenning van laatstgenoemde uitkering, eensdeels, niet tot een verhoging van het gezinsinkomen
heeft geleid en, anderdeels, gepaard ging met een verlaging van hetzelfde bedrag
van het eigen pensioen dat de werknemer krachtens de wetgeving van diezelfde
lidstaat ontvangt;
Overwegende dat artikel 10 van het E.G.-verdrag de lidstaten de verplichting
oplegt alle algemene en bijzondere maatregelen te treffen die geschikt zijn om de
nakoming van de uit het gemeenschapsrecht voortvloeiende verplichtingen te
verzekeren;
Dat deze verplichting voor alle overheidsinstanties geldt, en dus, binnen het
kader van hun bevoegdheden, ook voor de rechterlijke instanties;
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Dat, zoals blijkt uit het arrest X van het Hof van Justitie, deze verplichting
meebrengt dat, wanneer een nationale bepaling op zichzelf beschouwd niet strijdig is met het gemeenschapsrecht, maar de toepassing daarvan in het betrokken
geval tot een met het gemeenschapsrecht strijdig resultaat zou leiden, de rechter
zo nodig deze bepaling buiten toepassing moet laten, teneinde de door het gemeenschapsrecht aan particulieren toegekende rechten te beschermen;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat het Nederlandse A.O.W.pensioen van verweerder vanaf 1 januari 1993, toen zijn echtgenote de leeftijd
van 65 jaar had bereikt, opgesplitst werd tussen hemzelf en zijn echtgenote, zonder dat dit leidde tot een verhoging van het totale gezinsinkomen van het echtpaar, en oordelen dat in casu, het samen toepasselijk zijn van de Belgische en
Nederlandse pensioenregelingen een conflict creëert met het principe van het vrij
verkeer van werknemers, zoals vervat in artikel 48, thans artikel 39 van het E.G.Verdrag;
Dat zij, met verwijzing naar het arrest X van het Hof van Justitie, overwegen
dat artikel 48 van het E.G.-verdrag, thans artikel 39, eraan in de weg staat dat de
bevoegde autoriteiten zich ertoe beperken het pensioen van de werknemer in te
korten zonder na te gaan of het aan de echtgeno(o)t(e) toegekende pensioen al
dan niet tot een verhoging van het totale gezinsinkomen leidt en dat het gemeenschapsrecht in dat laatste geval verbiedt de desbetreffende nationale cumulatiebepaling toe te passen;
Dat zij vervolgens beslissen dat, gelet op de primauteit van het gemeenschapsrecht ten opzichte van de nationale wetgeving, de bepalingen van artikel 10 van
de Pensioenwet Werknemers, te dezen normaal van toepassing omdat het pensioen van verweerder in de regeling voor werknemers ingegaan is vóór 1 januari
1991, ten aanzien van verweerder buiten toepassing dienen te blijven, zodat hij
gerechtigd blijft op een rustpensioen berekend aan het bedrag voor een gezin;
Dat de appèlrechters aldus de als geschonden aangewezen wettelijke bepalingen niet schenden en hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat de onderdelen niet kunnen worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
6 oktober 2003 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter
– Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Houtekier en Wouters.

Nr. 481
2° KAMER - 7 oktober 2003

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
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BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT MIDDEL DAT BETREKKING HEEFT OP DE REGELMATIGHEID VAN DE TUSSENKOMST VAN HET BESTUUR
IN DE RECHTSPLEGING - BELANG - ONTVANKELIJKHEID.
2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - STEDENBOUW - HERSTEL VAN
DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT - MIDDEL DAT BETREKKING HEEFT OP DE REGELMATIGHEID VAN DE
TUSSENKOMST VAN HET BESTUUR IN DE RECHTSPLEGING - ONTVANKELIJKHEID.
3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT VORDERING - AARD - DOEL - WIJZIGING - GELDIGHEIDSDUUR.
4º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT VORDERING - HOGER BEROEP - ONREGELMATIGE TUSSENKOMST - WIJZIGING RECHTSGELDIGHEID VAN DE VORDERING.
1º en 2° Geen substantiële pleegvorm is opgelegd voor het kenbaar maken van de
herstelvordering; de strafrechter kan die vordering toekennen mits het bestuur duidelijk
zijn wil en de redenen ervan heeft te kennen gegeven en de betrokkene daarover
tegenspraak heeft kunnen voeren; het middel dat alleen de regelmatigheid van de
tussenkomst van het bestuur in de rechtspleging aanvecht, is aldus, bij gebrek aan
belang, niet ontvankelijk1. (Art. 149, §§1 en 2 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999 houdende
de organisatie van de ruimtelijke ordening)
3º Ongeacht de wijze van herstel, is de herstelvordering éénzelfde vordering, die ertoe
strekt de gevolgen van het stedenbouwkundige misdrijf te doen ophouden, en die samen
met de strafvordering voor de rechter aanhangig wordt gemaakt; deze herstelvordering
bestaat zodra het bevoegde bestuur ze heeft ingesteld en blijft bestaan zolang de
strafrechter daarover geen uitspraak heeft gedaan; niets staat eraan in de weg dat deze
vordering in de loop van het geding wordt gewijzigd, zelfs voor het eerst in hoger
beroep2. (Art. 149, §§1 en 2 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999 houdende de organisatie
van de ruimtelijke ordening)
4º De omstandigheid dat de herstelvordering voor het eerst in hoger beroep bij wijze van
een onregelmatige tussenkomst in het geding zou zijn gewijzigd, doet niet af aan haar
rechtsgeldigheid en kan de rechter niet beletten erover uitspraak te doen. (Art. 149, §§1
en 2 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening)
(S. e.a. T. HET VLAAMSE GEWEST)

ARREST

(A.R. P.03.0260.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 17 januari 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
1 Cass., 29 okt. 1996, A.R. nr. P.96.0336.N, nr. 406.
2 Zie Cass., 16 nov. 1999, A.R. nr. P.97.1655.N, nr. 608; 11 dec. 2001, A.R. nr. P.00.0736.N, nr.
693.
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III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit
arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat voor het kenbaar maken van de herstelvordering geen substantiële pleegvorm is opgelegd; dat de strafrechter die vordering kan toekennen
mits het bestuur duidelijk zijn wil en de redenen ervan heeft te kennen gegeven
en de betrokkene daarover tegenspraak heeft kunnen voeren;
Dat het onderdeel dat alleen de regelmatigheid van de tussenkomst van het bestuur in de rechtspleging aanvecht, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de opgeworpen prejudiciële vraag geen verband houdt met
de grond van niet-ontvankelijkheid zodat zij niet hoeft te worden gesteld;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat de herstelvordering, ongeacht de wijze van herstel, éénzelfde
vordering is, die ertoe strekt de gevolgen van het stedenbouwkundige misdrijf te
doen ophouden, en die samen met de strafvordering voor de rechter aanhangig
wordt gemaakt;
Dat deze herstelvordering bestaat zodra het bevoegde bestuur ze heeft ingesteld en dat ze blijft bestaan zolang de strafrechter daarover geen uitspraak heeft
gedaan;
Dat niets eraan in de weg staat dat deze vordering in de loop van het geding
wordt gewijzigd, zelfs voor het eerst in hoger beroep;
Overwegende dat de omstandigheid dat de herstelvordering in voorkomend geval voor het eerst in hoger beroep bij wijze van een onregelmatige tussenkomst
in het geding zou zijn gewijzigd, aan haar rechtsgeldigheid niet afdoet en de
rechter niet kan beletten erover uitspraak te doen;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
7 oktober 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. A. Lust, Brugge, V. Tollenaere, Gent en F. Van Acker, Gent.
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Nr. 482
2° KAMER - 7 oktober 2003

1º VORDERING IN RECHTE - BELANG - RECHTSVORDERING - RECHTMATIG BELANG BEGRIP.
2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT DERDENVERZET - RECHTMATIG BELANG - BEGRIP.
3º DERDENVERZET - STRAFZAKEN - STEDENBOUW - HERSTEL VAN PLAATS IN DE
VORIGE STAAT - DERDENVERZET - RECHTMATIG BELANG - BEGRIP.
1º, 2° en 3° De krenking van een belang kan enkel tot een rechtsvordering leiden als het
om een rechtmatig belang gaat; hij die enkel het behoud van een toestand in strijd met
de openbare orde nastreeft, heeft geen rechtmatig belang; is daartoe niet vereist dat die
toestand het gevolg is van een door de belanghebbende zelf gepleegd misdrijf 1. (Art. 17
Ger.W.; art. 149, §§1 en 2 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999 houdende de organisatie van
de ruimtelijke ordening)
(V. T. B. e.a.)

ARREST

(A.R. P.03.0422.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest op 14 februari 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer, dit op verwijzing ingevolge arrest van het Hof van 5 juni 2001.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een memorie één middel voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat krachtens artikel 17 Gerechtelijk Wetboek, de rechtsvordering niet kan worden toegelaten indien de eiser geen belang heeft om ze in te dienen;
Dat de krenking van een belang enkel tot een rechtsvordering kan leiden als
het om een rechtmatig belang gaat;
Dat degene die enkel het behoud van een toestand in strijd met de openbare
orde nastreeft, geen rechtmatig belang heeft; dat daartoe niet is vereist dat die
toestand het gevolg is van een door de belanghebbende zelf gepleegd misdrijf;
1 Zie Cass., 2 april 1998, A.R. nr. C.94.0438.N, nr. 188 en de concl. van adv.-gen. DE SWAEF; zie ook
Cass., 5 juni 2001, A.R. P.99.1489.N, nr. 333.
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Overwegende dat het arrest beslist dat eiseres geen rechtmatig belang heeft om
haar aanspraken met betrekking tot haar eigendomsrecht en het recht van verdediging in te roepen met betrekking tot een met de stedenbouwwetgeving strijdig
geplaatste villa; dat het arrest onaantastbaar in feite daarbij vaststelt dat eiseres'
vordering enkel het behoud beoogt van de wederrechtelijke instandhouding van
dit bouwwerk; dat het onderdeel, in zoverre het opkomt tegen die vaststelling,
niet ontvankelijk is;
Overwegende dat voor het overige, de appèlrechters met hun motivering hun
beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel dat ervan uitgaat dat de wederrechtelijk uitgevoerde bouwwerken voor vergunning vatbaar zijn, eensdeels, opkomt tegen de
vaststelling in feite van de appèlrechters dat niet wordt aangevoerd, laat staan
aangetoond, dat sprake is van wat dan ook dat het wederrechtelijke karakter van
het instandhouden van de constructie zou wegnemen, anderdeels, het Hof zou
verplichten tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
7 oktober 2003 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Goethals, waarnemend
voorzitter – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie2 van de h. Werquin, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Houtekier en Geinger.

Nr. 483
1° KAMER - 9 oktober 2003

LOON — BESCHERMING - LOONOVERDRACHT - AARD VAN DE VERBINTENIS - AKTE VAN
OVERDRACHT - ONDERHANDSE AKTE - ARTIKEL 1326 B.W.
Art. 1326 B.W. is niet van toepassing op de onderhandse akte van loonoverdracht, waarbij
de overdrager zich ten aanzien van de overnemer verbindt zijn loon over te dragen tot
waarborg van een schuld1. (Art. 27 Loonbeschermingswet)

2 Het openbaar ministerie was van oordeel dat de appèlrechters uit de bewoordingen van de
dagvaarding in derdenverzet en de conclusies van eiseres hadden afgeleid dat haar vordering enkel
het behoud beoogde van de wederrechtelijke instandhouding van de constructie en dat het eerste
onderdeel niet ontvankelijk was aangezien eiseres deze uitlegging van de appèlrechters niet had
aangevochten.
1 Zie Cass., 27 sept. 2001, A.R. C.98.0327.N, nr. 501; 29 okt. 2001, A.R. C.99.0125.N, nr. 579 en de
conclusie van advocaat-generaal WERQUIN; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, III,
Bruylant 1967, nr. 815; N. VERHEYDEN-JEANMART, Droit de la preuve, Larcier 1991, nr. 556-557.
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(D. T. Citibank Belgium N.V.)

ARREST

(A.R. C.01.0331.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 10 november 1999 in laatste
aanleg gewezen door de Vrederechter van het derde kanton Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 27 Loonbeschermingswet van 12 april 1965;
- artikel 1326 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
De vrederechter stelt de rechtsgeldigheid van de loonoverdracht vast op volgende gronden:
"1.1. De (verweerster) benadrukt dat de richtinggevende rechtspraak van het Hof van
Cassatie van 10 februari 1997 oplossing biedt aan de huidige betwisting betreffende de
doordruk van de gegevens van de leningovereenkomst op de akte van loonafstand, als carbondubbel.
In feite ondertekende (eiseres) tweemaal. Eenmaal een blauw gekleurde overeenkomst
getiteld 'aanbod van lening op afbetaling', en een tweede keer op de 'akte van loonafstand',
waarvan elk een exemplaar in origineel ondertekend, in het bezit bleven van de (verweerster). De (eiseres) ontving de twee doorslagen hiervan op een geel gekleurd exemplaar
van overeenkomst. De invulling gebeurde éénmaal in origineel op het eerste blauwe
exemplaar 'aanbod van lening op afbetaling', wat terzelfdertijd zorgde voor een doordruk,
volledig op het gele exemplaar 'aanbod...' en partieel volgens de doorgedrukte rubrieken
op het blauwe en gele document 'akte van loonafstand'.
De titels in het vetjes, de gewijzigde wijze van doordruk, minstens de afgifte van twee
gele dubbels (de facto pagina 2 en 4 van de documenten), en zekerlijk de noodzaak van
afzonderlijke ondertekeningen, sluiten uit dat de (eiseres) geen kennis zou hebben kunnen
nemen van de tweevoudige rechtshandelingen en de verplichtingen zoals zij deze heeft
aangegaan.
1.2. De gegevensvermelding niet in origineel, maar middels doordruk verhindert enerzijds niet dat aan de vereisten ex art. 27 van de Loonbeschermingswet is voldaan (zie supra), en anderzijds evenmin dat de akte van loonafstand niet als exemplaar zou gelden
voor de kredietverlener.
Immers, de wettekst spreekt van 'exemplaren' en vereist niet 'originelen' wat de gegevens betreft. De handtekening en de datumvermelding werden in origineel op het exemplaar van de kredietverlener genoteerd, zodat dàt exemplaar aan de norm van een 'origineel exemplaar' beantwoordt, conform de bepalingen van art. 27 Loonbeschermingswet".
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Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Eiseres betwistte in haar conclusie van 29 maart 1999, neergelegd ter griffie op 31
maart 1999, de geldigheid van de akte van loonoverdracht en voerde daartoe o.m. aan wat
volgt:
"(Eiseres) mag bovendien nog wijzen op art. 1326 B.W. krachtens hetwelk een onderhandse akte waarbij een enkele partij zich tegenover een andere partij verbindt om haar
een geldsom of waardeerbare zaak te betalen, geheel met de hand van de ondertekenaar
moet geschreven zijn, minstens de met de hand geschreven vermelding 'goed voor ...' of
'goedgekeurd voor ...' moet bevatten, waarbij de som voluit in letters moet zijn geschreven.
De carbondoordruk die weliswaar, maar dan ook enkel, de originele handtekening
draagt van (eiseres) en voor het overige enkel gegevens bevat die daarop zijn aangebracht
middels carbondoordruk van de eigenlijke kredietovereenkomst (...), en welke carbondoordruk (verweerster) wil laten doorgaan als een originele akte van loonsafstand, voldoet
zelfs niet aan deze minimumvereisten zoals vereist door art. 1326 B.W. inzake eenzijdige
onderhandse verbintenissen".
Hieruit volgt dat de vrederechter, door met geen enkele overweging te antwoorden op
deze conclusie, zijn beslissing niet regelmatig motiveert (schending van artikel 149 van de
Grondwet).
1.2. Tweede onderdeel
Volgens artikel 27, tweede en vierde lid, Loonbeschermingswet, moet de akte van overdracht van loon op straffe van nietigheid worden opgemaakt in zoveel exemplaren als er
partijen zijn met een onderscheiden belang en deze wetsbepaling de bescherming van de
overdrager beoogt. Ook de overdrager moet een exemplaar van de akte krijgen om, als belanghebbende partij die zich verbonden heeft, de draagwijdte van zijn verbintenis te kunnen nagaan. Volgens artikel 1326 van het Burgerlijk Wetboek, moet de ondertekenaar van
een onderhands biljet of een onderhandse belofte waarbij een enkele partij zich tegenover
de andere verbindt om haar een geldsom of een waardeerbare zaak te betalen, tenminste,
benevens zijn handtekening, daarop met de hand een goed voor of een goedgekeurd voor
geschreven hebben, waarbij de som of de hoeveelheid van de zaak voluit in letters is uitgedrukt. Een kopie van de akte van overdracht waarop de handtekening van de overdrager
met carbonpapier is aangebracht, is weliswaar een 'exemplaar' in de zin van voormeld artikel 27, maar deze bepaling bepaalt niet de inhoudelijke vereisten van de akte van loonoverdracht en wijkt evenmin af van de voorschriften van artikel 1326.
Hieruit volgt dat de vrederechter, door enkel vast te stellen dat eiseres tweemaal ondertekende en de twee doorslagen van de ondertekende akten ontving en dat enkel "de handtekening en de datumvermelding" in origineel op het exemplaar van de kredietverlener
werden genoteerd, welk exemplaar aan de norm van een "origineel exemplaar" van artikel
27 beantwoordt, zonder vast te stellen dat ook aan de vereisten van artikel 1326 van het
Burgerlijk Wetboek was voldaan, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending
van de artikelen 27 Loonbeschermingswet en 1326 van het Burgerlijk Wetboek).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1. Tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 1326 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is
op de onderhandse akte waarin een enkele partij zich tegenover de andere partij
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verbindt om haar een geldsom of een waardeerbare zaak te betalen;
Dat bij een loonoverdracht de overdrager zich ten aanzien van de overnemer
verbindt zijn loon over te dragen tot waarborg van een schuld; dat die verbintenis
derhalve niet beantwoordt aan deze bedoeld door artikel 1326 van het Burgerlijk
Wetboek;
Dat het onderdeel dat ervan uitgaat dat artikel 1326 van het Burgerlijk Wetboek op de akte van loonoverdracht van toepassing is, faalt naar recht;
1.2. Eerste onderdeel
Overwegende dat uit het antwoord op het tweede onderdeel blijkt dat de vrederechter niet hoefde te antwoorden op het verweer van eiseres met betrekking tot
artikel 1326 van het Burgerlijk Wetboek;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
9 oktober 2003 - 1° kamer – Voorzitter: mevr. Bourgeois, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Maes en Geinger.

Nr. 484
1° KAMER - 9 oktober 2003

LOON — BESCHERMING - LOONOVERDRACHT - AKTE VAN OVERDRACHT - AKTE DIE DE
HOOFDVERBINTENIS BEVAT - ONDERSCHEIDEN AKTEN.
Art. 27, eerste lid Loonbeschermingswet, luidens hetwelk de overdracht van loon moet
geschieden bij een akte die onderscheiden is van die welke de hoofdverbintenis bevat
waarvan zij de uitvoering waarborgt, vereist niet dat de loonoverdracht en de
hoofdverbintenis worden neergelegd in afzonderlijke papieren dragers.
(D. T. Citibank Belgium N.V.)

ARREST

(A.R. C.01.0332.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 11 maart 1999 in laatste
aanleg gewezen door de Vrederechter van het tweede kanton Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift vier middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 27 Loonbeschermingswet van 12 april 1965.
Aangevochten beslissingen
De vrederechter stelt de rechtsgeldigheid van de loonoverdracht vast op volgende gronden:
"2. De loonoverdracht werd afzonderlijk ondertekend, in een afzonderlijk kader 'Akte
van loonafstand en overdracht van schuldvorderingen' naast een ander kader over de kredietlijn.
(Eiseres) heeft twee maal getekend en twee maal gedagtekend op 22/2/1996, zoals zij
dat ook had gedaan op 22/3/1993.
De bepaling van artikel 27 van de Loonbeschermingswet beoogt de bescherming van de
overdrager: hij moet weten dat hij, naast de terugbetaling van het krediet, nog een andere
verbintenis aangaat met een afzonderlijke inhoud.
Het voorgelegd stuk 2 van (eiseres) is duidelijk en volledig, voor wie zich de moeite
doet om te lezen wat hij/zij tekent. Het gaat wel om een afzonderlijke akte in het aanbod
van kredietopening ...".
Grieven
Volgens artikel 27 Loonbeschermingswet moet de overdracht van het loon gebeuren bij
een akte onderscheiden van die welke de hoofdverbintenis waarvan zij de uitvoering
waarborgt, bevat en zulks is voorgeschreven op straffe van nietigheid. Dit voorschrift
houdt derhalve in dat desaangaande twee afzonderlijke instrumenta dienen opgesteld, en
de wetgever heeft hierdoor de werknemer willen beschermen, met name door hem ervan
bewust te maken dat hij een tweede verbintenis aangaat die verschilt van de verbintenissen voortvloeiend uit de onderliggende kredietovereenkomst. Aan dit wettelijk voorschrift
is bijgevolg niet voldaan wanneer, zoals vastgesteld in het aangevochten vonnis, slechts
één akte werd opgemaakt, waarin de overdracht van loon - die weliswaar afzonderlijk
werd ondertekend en gedagtekend - slechts in een "afzonderlijke kader" van dezelfde akte
("Akte van loonafstand en overdracht van schuldvorderingen") werd vermeld.
Hieruit volgt dat de vrederechter, door op voormelde gronden te oordelen dat de loonoverdracht conform de wet in een afzonderlijke akte werd vastgesteld, zijn beslissing niet
naar recht verantwoordt (schending van artikel 27 Loonbeschermingswet).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat luidens artikel 27, eerste lid van de Loonbeschermingswet,
de overdracht van loon moet geschieden bij een akte die onderscheiden is van die
welke de hoofdverbintenis waarvan zij de uitvoering waarborgt, bevat;
Dat het middel dat aanvoert dat deze bepaling de eis stelt dat de loonoverdracht en de hoofdverbintenis moeten worden neergelegd in afzonderlijke papieren dragers, faalt naar recht;
(...)
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9 oktober 2003 - 1° kamer – Voorzitter: mevr. Bourgeois, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Maes en Geinger.

Nr. 485
1° KAMER - 9 oktober 2003

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
ALGEMEEN - BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) - GEBREK AAN
ANTWOORD - RECHT VAN VERDEDIGING - GEVOLG.
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - RECHT VAN VERDEDIGING - GEBREK AAN ANTWOORD OP EEN
VERWEER - GEVOLG.
3º RECHT VAN VERDEDIGING — TUCHTZAKEN - WIJZE WAAROP DIEGENE DIE
TUCHTRECHTELIJK VERVOLGD WORDT ZIJN ONSCHULD STAANDE HOUDT.
4º ADVOCAAT - RECHT VAN VERDEDIGING - TUCHTZAKEN - WIJZE WAAROP DIEGENE
DIE TUCHTRECHTELIJK VERVOLGD WERD ZIJN VERDEDIGING HEEFT VOORGEDRAGEN - INVLOED OP DE
STRAFTOEMETING - GEVOLG.
5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT VAN VERDEDIGING - TUCHTZAKEN - WIJZE WAAROP DIEGENE
DIE TUCHTRECHTELIJK WORDT VERVOLGD ZIJN VERDEDIGING HEEFT VOORGEDRAGEN - INVLOED OP
DE STRAFTOEMETING - GEVOLG.
6º VONNISSEN EN ARRESTEN — TUCHTZAKEN - RECHT VAN VERDEDIGING - WIJZE
WAAROP DIEGENE DIE TUCHTRECHTELIJK WORDT VERVOLGD ZIJN VERDEDIGING HEEFT
VOORGEDRAGEN

- INVLOED OP DE STRAFTOEMETING - GEVOLG.

1º en 2° Een louter gebrek aan antwoord op een verweer maakt geen schending uit van het
recht van verdediging noch van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van
de Mens1. (Art. 6 E.V.R.M.; art. 149 G.W. 1994)
3º Het recht op een eerlijk proces en de eerbiediging van het recht van verdediging van
diegene die tuchtrechtelijk wordt vervolgd, impliceren dat hij vrij kiest op welke wijze hij
voor de rechter zijn onschuld staande houdt2. (Art. 6 E.V.R.M.)
4º, 5° en 6° Schenden artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
en het recht van verdediging, de appèlrechters die kritiek uitoefenen op de wijze waarop
een tuchtrechtelijk vervolgde persoon zich voor de rechter heeft willen verdedigen door
de materialiteit van de feiten te blijven ontkennen, en hiermede rekening houden bij de
beoordeling van de ernst van de feiten en de zwaarte van de straf. (Artt. 6.1 en 6.3
E.V.R.M.)
(D. T. Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Gent)

ARREST

1 Cass., 11 okt. 1999, A.R. S.99.0047.N, nr. 523.
2 Zie Cass., 24 augustus 1998, A.R. P.98.1007.N, nr. 371.
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(A.R. D.02.0008.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, gewezen op 25 april 2002
door de tuchtraad in beroep van de balies van het rechtsgebied van het Hof van
Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 6, inzonderheid lid 1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, en
goedgekeurd bij Wet van 13 mei 1955;
- het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
De Raad van Beroep legt bij de bestreden beslissing voor de bewezen betichting litt. A
een sanctie op van een effectieve schorsing van twee maanden en voor de bewezen verklaarde feiten litt. C, asterisk 1, dossiers 15631, 16411 en 15417 een effectieve schorsing
op van één maand voor de feiten samen.
Grieven
In zijn conclusie voor de Raad van Beroep onder litt. 18 op bladzijde 22 zette eiser omstandig de redenen uiteen op grond waarvan hij de Raad van Beroep verzocht om hem de
gunst toe te staan van de opschorting van de uitspraak of dat hem in ondergeschikte orde
een uitstel van de tenuitvoerlegging van een tuchtrechtelijke sanctie zou worden verleend,
minstens dat de uitspraak in de zaak sine die zou worden verdaagd ten einde na te gaan of
er zich in de toekomst alsnog problemen van tuchtrechtelijke aard zouden stellen.
Eiser voerde in het bijzonder aan dat een strafmaat van vier maanden effectieve schorsing manifest disproportioneel zou zijn in het licht van de uiteengezette omstandigheden
en van de persoon van hem zelf. Eiser verwees daarbij verder naar het volledig blanco
tuchtrechtelijk verleden, zijn uitstekend universitair en professioneel curriculum waaruit
diens nauwgezetheid en beroepsernst onmiskenbaar blijkt, de goede confraternele relatie
met Meester L., de afwezigheid van problemen met de Stafhouder sinds de aan de orde
zijnde problematiek en de waarschuwing die voor hem uitging van het tegen hem gevoerde onderzoek.
In het dispositief van zijn conclusie vroeg hij dan ook de zaak sine die te verdagen ten
einde na te gaan of er zich in de toekomst alsnog problemen van tuchtrechtelijke aard zouden stellen, zo niet, de opschorting van de uitspraak toe te staan en nog meer ondergeschikt, indien een sanctie zou worden uitgesproken dit uit te spreken met uitstel.
De Raad van Beroep legt evenwel een effectieve sanctie op van schorsing van respectievelijk twee maanden en één maand doch geeft geen antwoord op het verzoek van eiser
om de zaak sine die uit te stellen dan wel de opschorting van uitspraak toe te staan of in
ondergeschikte orde enkel een sanctie op te leggen met uitstel.
Door niet te antwoorden op dit gemotiveerde verzoek beantwoordt de bestreden beslis-
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sing niet aan het motiveringsvereiste van artikel 149 van de Grondwet en miskent de Raad
van Beroep eveneens het recht van verdediging van eiser en artikel 6 E.V.R.M..
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6, inzonderheid lid 1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, en
goedgekeurd bij Wet van 13 mei 1955;
- het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van verdediging voorschrijft.
Aangevochten beslissing
De Raad van Beroep verklaart de betichting onder A bewezen en legt hem voor dit feit
A een schorsing op van twee maanden op grond onder meer van de volgende redengeving:
"Het is bijgevolg vaststaand dat het in hoofde van (eiser) wel de bedoeling was zijn
confrater om de tuin te leiden.
Dit is een ernstige tekortkoming niet alleen ten overstaan van zijn confrater, maar
brengt ook de Balie in diskrediet ten overstaan van de Rechtbank.
Des te meer daar (eiser) tegen alle verklaringen en stukken in blijft voorhouden dat de
Rechtbank hem wel een uitstel op 21 mei 1999 toestond.
Het gedrag van (eiser) houdt een ernstige inbreuk in op de deontologische plichten van
de advocaat en rechtvaardigt een ernstige sanctie".
Verder op grond van de overweging met betrekking tot de strafmaat:
"Voor de bewezen verklaarde feiten wordt telkens een straf opgelegd die bepaald is in
proportie met de ernst van de feiten en met inachtneming van het volledig blanco tuchtrechtelijk verleden".
Grieven
Uit artikel 6, inzonderheid lid 1 van het E.V.R.M. en het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging vloeit voort dat hij die tuchtrechtelijk vervolgd wordt vrijelijk de wijze bepaalt waarop hij zijn verdediging voert hetgeen inhoudt dat hij de hem ten
laste gelegde feiten kan blijven ontkennen zelfs indien die ontkenning strijdig is met alle
verklaringen en stukken in het dossier. Dit brengt mede dat bij de beoordeling van de
ernst van een tekortkoming en bij het bepalen van de op te leggen strafmaat de tuchtrechter geen rekening kan houden met het feit dat de tuchtrechtelijk beklaagde tegen alle verklaringen en stukken in de hem ten laste gelegde feiten blijft ontkennen.
Door bij de beoordeling van de ernst van de tekortkoming en dienovereenkomstig bij
de bepaling van de strafmaat voor de tenlastelegging A rekening te houden met het feit
dat eiser tegen alle verklaringen en stukken in blijft voorhouden dat de rechtbank hem wel
een uitstel op 21 mei 1999 toestond schendt de Raad van Beroep artikel 6.1 E.V.R.M. en
het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat de bestreden beslissing met betrekking tot de betichting A
oordeelt dat het gedrag van eiser een ernstige inbreuk inhoudt op de deontologische plichten van de advocaat en een ernstige sanctie rechtvaardigt, en met betrekking tot de betichting C drie feiten bewezen verklaart;
Overwegende verder dat de bestreden beslissing oordeelt dat voor de bewezen
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verklaarde feiten telkens een straf wordt opgelegd die bepaald is in verhouding
met de ernst van de feiten en met inachtneming van het blanco tuchtrechtelijk
verleden van eiser;
Overwegende dat de bestreden beslissing met die redenen het verweer van eiser verwerpt en beantwoordt;
Overwegende dat een louter gebrek aan antwoord op een verweer geen schending van het recht van verdediging noch van artikel 6 EVRM uitmaakt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
Overwegende dat het recht op een eerlijk proces en de eerbiediging van het
recht van verdediging van diegene die tuchtrechtelijk wordt vervolgd, impliceren
dat hij vrij kiest op welke wijze hij voor de rechter zijn onschuld staande houdt;
Overwegende dat de bestreden beslissing met betrekking tot de betichting sub
A oordeelt: "dit is een ernstige tekortkoming niet alleen ten overstaan van zijn
confrater, maar brengt ook de Balie in diskrediet ten overstaan van de Rechtbank. Des te meer daar ( eiser) tegen alle verklaringen en stukken in blijft voorhouden dat de Rechtbank hem wel een uitstel op 21 mei 1999 toestond. Het gedrag van (eiser) houdt een ernstige inbreuk in op de deontologische plichten van
de advocaat en rechtvaardigt een ernstige sanctie";
Dat de bestreden beslissing vervolgens met betrekking tot de strafmaat oordeelt dat "voor de bewezen verklaarde feiten wordt telkens een straf opgelegd die
bepaald is in proportie met de ernst van de feiten en met inachtneming van het
volledig blanco tuchtrechtelijke verleden";
Dat de bestreden beslissing op grond hiervan eiser voor het feit A een schorsing van twee maanden oplegt;
Overwegende dat door aldus te oordelen de appèlrechters kritiek uitoefenen op
de wijze waarop eiser zich voor de rechter heeft willen verdedigen door de materialiteit van de feiten te blijven ontkennen en hiermede bij de beoordeling van de
ernst van de inbreuk en de zwaarte van de straf rekening hebben gehouden;
Dat de appèlrechters aldus artikel 6.1 EVRM schenden en het recht van verdediging van eiser miskennen;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt de bestreden beslissing in zoverre zij eiser voor het feit A een tuchtstraf oplegt;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
Veroordeelt eiser tot de helft van de kosten en laat de overige kosten ten laste
van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de tuchtraad in beroep van de balies van
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het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Gent, anders samengesteld.
9 oktober 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: mevr. Bourgeois, waarnemend voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 486
1° KAMER - 10 oktober 2003

1º KOOP - ONROEREND GOED - KOOPVERNIETIGENDE GEBREKEN - TERMIJN WAARBINNEN
DE VORDERING TOT VRIJWARING MOET WORDEN INGESTELD - AANVANG VAN DE TERMIJN - INVLOED
VAN DE TERMIJN VAN DE TIENJARIGE VRIJWARING.
2º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIEEL GESCHIL - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN
CASSATIE - GRENZEN - CASSATIEMIDDEL - ONGELIJKHEID DIE NIET VOORTVLOEIT UIT DE
AANGEGEVEN WETSBEPALING.
3º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN
CASSATIE - GRENZEN - CASSATIEMIDDEL - ONGELIJKHEID DIE NIET VOORTVLOEIT UIT DE
AANGEGEVEN WETSBEPALING.
1º Art. 1648 B.W. sluit niet uit dat de korte termijn waarbinnen de rechtsvordering tot
vrijwaring tegen een verborgen gebrek moet worden ingesteld, voor onroerende
goederen kan ingaan na het verstrijken van de termijn van de tienjarige vrijwaring die is
voorgeschreven bij art. 1792 van genoemd wetboek1. (Art. 1648 B.W.)
2º en 3° Het Hof van Cassatie is niet gehouden een prejudiciële vraag te stellen aan het
Arbitragehof wanneer de in het cassatiemiddel aangevoerde ongelijkheid niet voortvloeit
uit de wetsbepaling die het middel aanwijst en die het ten onrechte bekritiseert2. (Art. 26,
§2, eerste lid Bijzondere Wet Arbitragehof3)
(MRY BELGE T. N.V. SWISS LIFE e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0399.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 30 maart 2001 door het
Hof van Beroep te Brussel is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middelen
1 Zie M.A. FLAMME, P. FLAMME, A. DELVAUX, F. POTTIER, “Les dossiers du journal des tribunaux, le
contrat d'entreprise”, chronique de jurisprudence, 1990-2000", 215.
2 Zie Cass., 18 juni 2001, A.R. S.99.0183.F, nr. 372.
3 Bijzondere Wet van 6 jan. 1989 op het Arbitragehof, na de wijziging ervan bij de wet van 9 maart
2003.
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(...)
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep tegen de tweede verweerster is ingesteld
Over de door de tweede verweerster tegen het cassatieberoep ingestelde grond
van niet-ontvankelijkheid: er is geen geding tussen haar en eiseres;
Overwegende dat er voor de bodemrechter geen enkel geschil bestond tussen
eiseres en de tweede verweerster en dat het arrest geen enkele veroordeling van
eiseres ten voordele van de tweede verweerster uitspreekt;
Dat de grond van niet--ontvankelijkheid aangenomen moet worden;
B. In zoverre het cassatieberoep tegen de eerste verweerster is ingesteld
Eerste middel
(...)
Vierde onderdeel
Overwegende dat artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek niet uitsluit dat de
korte termijn waarbinnen de rechtsvordering tot vrijwaring tegen een verborgen
gebrek moet worden ingesteld, voor onroerende goederen kan ingaan na het verstrijken van de termijn van de tienjarige vrijwaring die is voorgeschreven bij artikel 1792 van genoemd wetboek;
Dat het onderdeel, in zoverre het de schending van die wettelijke bepalingen
aanvoert, faalt naar recht;
Overwegende, voor het overige, dat het middel staande houdt dat de toepassing van het aldus uitgelegde artikel 1648 een miskenning oplevert van de in de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet neergelegde regels van de gelijkheid van de
Belgen voor de wet en van de niet-discriminatie in het genot van de hun toegekende rechten en vrijheden, door het invoeren van een onderscheid tussen de verkopers die de bij artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek ingestelde tienjarige
vrijwaring nog kunnen benutten en degenen die dat niet kunnen, waarbij dat onderscheid steunt op de instellingsdatum van de tegen hen gerichte rechtsvordering die gegrond is op een koopvernietigend gebrek dat het verkochte voorwerp
aantast;
Overwegende dat de gelaakte onwettigheid niet voortvloeit uit artikel 1648
van het Burgerlijk Wetboek, dat, m.b.t. het begin van die korte termijn, geen enkel onderscheid invoert naar gelang van de rechtsmiddelen waarover de verkoper
beschikt;
Dat er bijgevolg geen prejudiciële vraag aan het Arbitragehof dient gesteld te
worden;
(...)
C. Over de vordering tot bindendverklaring van het arrest
Overwegende dat de vordering tot bindendverklaring van het arrest doelloos
wordt door de verwerping van het cassatieberoep;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
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Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring van het arrest;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
10 oktober 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Mahieu en Van Ommeslaghe.

Nr. 487
1° KAMER - 10 oktober 2003

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - STRAFVORDERING EN
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING AFZONDERLIJK INGESTELD BURGERLIJKE RECHTSVORDERING INGESTELD VOOR DE STRAFRECHTER - DAAROP VOLGENDE
RECHTSVORDERING TOT VERGOEDING VAN DE SCHADE INGESTELD VOOR DE BURGERLIJKE RECHTER

-

AFSTAND VAN GEDING NIET VEREIST VOOR DE STRAFRECHTER.
Art. 4 V.T.Sv. bepaalt niet dat de rechtsvordering tot vergoeding van de door een misdrijf
veroorzaakte schade enkel voor de burgerlijke rechter kan worden ingesteld indien het
slachtoffer vooraf afstand heeft gedaan van het geding voor de strafrechter1.
(S. e.a. T. O.C.M.W.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0186.F)

1. Bestreden beslissing.
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 8 oktober 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Derde onderdeel
Overwegende dat het slachtoffer van een misdrijf, ingevolge artikel 4 van de
wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van
Strafvordering, nadat hij zich voor het strafgerecht burgerlijke partij heeft gesteld, voor de burgerlijke rechter een rechtsvordering tot vergoeding van de door
het misdrijf veroorzaakte schade kan instellen;
Dat die bepaling niet voorschrijft dat de vordering enkel voor de burgerlijke
rechter kan worden ingesteld indien het slachtoffer vooraf afstand heeft gedaan
1 Zie concl. O.M., Bull. en Pas., I, 2003, nr. 487.
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van het geding voor de strafrechter;
Overwegende dat het hof van beroep, door de rechtsvordering die eiseres in
haar persoonlijke naam en in naam van verweerder, haar minderjarige zoon, voor
de eerste rechter heeft ingesteld, niet-ontvankelijk te verklaren op grond dat eiseres, toen zij die vordering instelde, nog geen afstand had gedaan van het geding
dat voor het strafgerecht hangende was, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overige grieven
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van de overige onderdelen die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het de naamloze vennootschap "La Médicale" akte verleent van haar vrijwillige tussenkomst, uitspraak
doet over die tussenkomst en akte verleent van de afstand van het hoger beroep
van J. D.;
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.
10 oktober 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. T'Kint en Geinger.

Nr. 488
1° KAMER - 10 oktober 2003

OVEREENKOMST — BESTANDDELEN — VOORWERP - BEPAALD VOORWERP BEPAALD EN BEPAALBAAR VOORWERP - CONTRACT MET EEN ARCHITECT - GEEN VASTSTELLING VAN
ERELOON BIJ HET SLUITEN VAN HET CONTRACT - OVEREENKOMST - GELDIGHEID.
Volgens de artt. 1108 en 1129 B.W. is voor de geldigheid van een overeenkomst vereist
dat een bepaald voorwerp de inhoud van de verbintenis vormt en dat dit voorwerp
bepaald of althans bepaalbaar is; uit het feit alleen dat de partijen bij het sluiten van een
contract of van een voorovereenkomst met een architect het bedrag van het aan de
architect verschuldigde ereloon of de wijze van berekening ervan niet hebben vastgesteld
kan niet worden afgeleid dat die overeenkomst geen bepaald of bepaalbaar voorwerp
heeft1. (Artt. 1108 en 1129 B.W.)
1 Zie Cass., 21 feb. 1991, A.R. 8968, A.C. 1990-91, nr. 339; P.A. FORIERS, "L'objet et la cause du
contrat", in Les obligations contractuelles, uitgave van de 'Jeune Barreau', 1984, p. 101 e.v.; P. VAN
OMMESLAGHE, "Les obligations, examen de jurisprudence", R.C.J.B. 1975, p. 456, nr. 21 en van
dezelfde auteur, "Les obligations, examen de jurisprudence", R.C.J.B. 1986, p. 86, nr. 30.
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(Smits Engineering N.V. T. V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0486.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 9 november 1999 door het
Hof van Beroep te Brussel is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat, ingevolge artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek, voor de
geldigheid van een overeenkomst vereist is dat een bepaald voorwerp de inhoud
van de verbintenis vormt;
Dat, volgens artikel 1129 van dat wetboek, dit voorwerp bepaald of bepaalbaar
moet zijn;
Overwegende dat het feit alleen dat de partijen bij het sluiten van een contract
of van een voorovereenkomst met een architect het bedrag van het aan de architect verschuldigde ereloon of de wijze van berekening ervan niet hebben vastgesteld, niet kan worden afgeleid dat die overeenkomst geen bepaald of bepaalbaar
voorwerp heeft;
Dat het middel, dat het tegengestelde aanvoert, faalt naar recht;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
10 oktober 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Simont.

Nr. 489
1° KAMER - 10 oktober 2003

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - SPOEDPROCEDURE - ARTIKEL 8,
TWEEDE LID ONTEIGENINGSWET - VONNIS NIET VATBAAR VOOR BEROEP - BEGRIP.
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Het vonnis dat naar luid van art. 8, tweede lid van de wet van 26 juli 1962,
Onteigeningswet, niet vatbaar is voor beroep, is het vonnis waarbij de rechter, ongeacht
of het gaat om de vrederechter dan wel om de rechter van de rechtbank van eerste
aanleg, op het hoger beroep van de onteigenende instantie wiens vordering is
afgewezen, het verzoek van de onteigenende instantie inwilligt; dat is het geval met het
vonnis van de rechtbank van eerste aanleg dat, op het hoger beroep van de
onteigenende instantie, het door de vrederechter gewezen voorlopig vonnis tot verdere
behandeling van de zaak tenietdoet en in een nieuwe beslissing het verzoek van de
onteigenende instantie inwilligt1. (Artt. 7 en 8, eerste en tweede lid Onteigeningswet)
(Sinuzoïd B.V.B.A. T. Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0523.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 19 juni 2002 in hoger beroep
door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Over de door verweerster tegen het cassatieberoep ingestelde grond van nietontvankelijkheid: ingevolge artikel 8, tweede lid van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte is het vonnis dat het verzoek van de onteigenaar inwilligt en bij wijze van ruwe schatting de provisionele vergoedingen bepaalt, niet
vatbaar voor beroep;
Overwegende dat artikel 7 van de wet van 26 juli 1962 bepaalt dat de rechter
oordeelt of de vordering regelmatig is ingesteld, de door de wet voorgeschreven
formaliteiten vervuld zijn en het plan van de grondinnemingen van toepassing is
op het goed waarvan de onteigening wordt gevorderd; dat voornoemd artikel 7
vereist dat de verweerder alle excepties ineens voorbrengt;
Dat de rechter, wanneer hij een verzoek inwilligt, overeenkomstig artikel 8,
eerste lid, in hetzelfde vonnis het bedrag van de provisionele vergoedingen moet
bepalen en dat dit vonnis, ingevolge artikel 8, tweede lid, niet vatbaar voor beroep is;
Overwegende dat het bestreden vonnis verweersters hoger beroep ontvankelijk
en gegrond verklaart; dat dit het voorlopig vonnis tot voortzetting van de op 24
mei 2002 door de vrederechter uitgesproken zaak tenietdoet, en in een nieuwe
uitspraak voor recht zegt dat de tegen eiseres gerichte rechtsvordering tot drin1 Zie Cass., 20 juni 1985, A.R. 7260, A.C. 1984-85, nr. 637; i.v.m. de gelijkstelling van een
beslissing waarbij de vrederechter weigert uitspraak te doen over een beslissing waarbij het verzoek
van de onteigenaar wordt afgewezen, Cass., 15 juni 1973, A.C. 1973, 1007.
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gende onteigening ten algemenen nutte regelmatig is ingesteld, de door de wet
voorgeschreven formaliteiten vervuld zijn en het plan van de grondinnemingen
van toepassing is op het goed waarvan de onteigening wordt gevorderd, en de
provisionele vergoedingen bepaalt;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid aangenomen moet worden;
Dat het middel, dat het tegengestelde aanvoert, faalt naar recht;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring van het arrest;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
10 oktober 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Houtekier en Draps.

Nr. 490
1° KAMER - 10 oktober 2003

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
ONDERWIJZERS - VERMOEDEN VAN AANSPRAKELIJKHEID - WEERLEGGING VAN HET VERMOEDEN.
De onderwijzer wordt vermoed aansprakelijk te zijn voor de schade die zijn leerlingen
veroorzaken terwijl zij onder zijn toezicht staan; hij kan dat vermoeden van
aansprakelijkheid weerleggen als hij aantoont dat hij het feit, waardoor zijn
aansprakelijkheid in het geding komt, niet heeft kunnen voorkomen; het vermoeden van
aansprakelijkheid berust dus op een persoonlijke fout en kan door het bewijs van het
tegendeel weerlegd worden1. (Art. 1384, vierde en vijfde lid B.W.)
(G. e.a. T. Franse Gemeenschap van België)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0628.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 25 juni 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. Cassatiemiddel
...
IV. Beslissing van het Hof
1 Zie Cass., 25 jan. 1993, A.R. 9385, nr. 47.
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Over de twee onderdelen samen:
Overwegende dat artikel 1384, vierde lid van het Burgerlijk Wetboek een vermoeden van aansprakelijkheid instelt ten laste van de onderwijzers voor de schade die hun leerlingen veroorzaken terwijl zij onder hun toezicht staan; dat ingevolge het vijfde lid van dat artikel die aansprakelijkheid in het geding komt tenzij
de onderwijzer aantoont dat hij het feit waardoor zijn aansprakelijkheid in het
geding komt niet heeft kunnen voorkomen; dat het vermoeden van aansprakelijkheid dus op een persoonlijke fout berust en door het bewijs van het tegendeel van
die fout kan worden weerlegd;
Overwegende dat het arrest heeft vastgesteld dat beide leerlingen aanwezig
waren tijdens de bewaakte morgenspeeltijd maar "bij het einde daarvan niet in de
rij stonden" en vervolgens overweegt "dat van een leerkracht van het lager middelbaar onderwijs die toezicht houdt tijdens het speelkwartier van jonge adolescenten die uiteraard turbulent zijn tijdens dat kwartier niet mocht worden verwacht, dat hij voortdurend ieders aanwezigheid op de speelplaats controleert";
dat het daaraan toevoegt dat "de vaststelling van de verdwijning van de betrokkenen net na het vormen van de rangen, de onmiddellijke opsporing van de afwezigen door de leerkracht en later door de directeur, aantonen dat het vereiste goede
toezicht werd uitgeoefend";
Dat het arrest door die overwegingen zijn beslissing regelmatig met redenen
omkleedt en naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
10 oktober 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. De Bruyn en Kirkpatrick.

Nr. 491
3° KAMER - 13 oktober 2003

1º ARBEIDSONGEVAL — WEG NAAR EN VAN HET WERK (BEGRIP,
BESTAAN, BEWIJS) - BEGRIP - VERBLIJFPLAATS - WONING VAN EEN DERDE.
2º ARBEIDSONGEVAL — WEG NAAR EN VAN HET WERK (BEGRIP,
BESTAAN, BEWIJS) - BEGRIP - NORMAAL TRAJECT - WONING VAN EEN DERDE.
1º en 2° Geen ongeval op de weg naar en van het werk is het ongeval dat zich voordoet
tussen de woning van de meter van de getroffene waar laatstgenoemde geregeld
naartoe ging, maar zonder de bedoeling aldaar zijn verblijfplaats te vestigen, en de plaats
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waar hij werkt1. (Art. 8, §1, eerste en tweede lid Arbeidsongevallenwet)
(SECUREX, gemeenschappelijke verzekeringskas tegen arbeidsongevallen T. N. e.a.)

Eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq heeft in hoofdzaak het volgende gezegd (vertaling):
1. Ik ben van mening dat het enige middel gegrond is.
Vooraf dient te worden opgemerkt dat het bestreden arrest toepassing maakt van art. 8,
§1, eerste en tweede lid van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. Het middel betreft dus terecht die toepassing. Het bestreden arrest doet dus geen uitspraak over het in
art.8, §2 met name 1° van die wet bedoelde geval waarin trajecten worden gelijkgesteld
met de weg naar en van het werk. Volgens voormeld art. 8, §2, 1° wordt met de weg naar
en van het werk gelijkgesteld het traject dat de werknemer aflegt van de plaats waar hij
werkt naar de plaats waar hij zijn maaltijd gebruikt en omgekeerd.
In de aldus gepreciseerde omstandigheden dienen de bewoordingen van artikel 8, §1,
tweede lid, waarvan de schending in het middel wordt aangevoerd, als uitgangspunt te
worden genomen.
Art. 8, §1, tweede lid, van de wet bepaalt dat onder de weg naar en van het werk wordt
verstaan het normale traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt, en omgekeerd. Die regel is dus gebaseerd
op drie begrippen: de verblijfplaats van de werknemer, de plaats waar de werknemer
werkt en het normale traject dat de werknemer aflegt tussen die plaatsen en omgekeerd.
Derhalve is geen ongeval op de weg naar en van het werk het ongeval dat zich, zoals te
dezen, voordoet tussen de woning van de meter van de getroffene waar laatstgenoemde
geregeld naartoe ging maar zonder de bedoeling aldaar zijn verblijfplaats te vestigen, en
de plaats waar hij werkt2. (Art. 8, §1, eerste en tweede lid Arbeidsongevallenwet).
2. Eiseres moet worden veroordeeld in de kosten van het cassatiegeding (Art. 68 Arbeidsongevallenwet).
Besluit: cassatie.
ARREST (vertaling)

(A.R. S.02.0038.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 20 augustus 2001 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.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 8, §1 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
1 Zie concl. O.M.
2 Zie Cass., 28 april 1980 (A.C. 1979-80), nr.548; 27 jan. 2003, AR. S.00.0122.F, nr. 57, met concl.
O.M.; J.F. LECLERCQ, “Le balisage du chemin du travail par la Cour de cassation”, Liber Amicorum
PIERRE MARCHAL, Brussel, 2003, p. 407 e.vlg., inz. p. 408 en 409, nrs. 3 tot 6, p. 412 en 413, nrs. 12 en
13, en p. 415, nr. 25 ; vlg. Arbeidsongevallenwet, art. 8, §2, 1°.
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Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest neemt als bewezen aan dat J. L. een onderbroken werkrooster had, daar hij
werkte van 10 tot 14 uur en van 18 uur 30 tot 22 uur 30, dat hij op dinsdag en vrijdag als ook bij erg slecht weer de gewoonte had niet naar zijn vader terug te keren na zijn eerste
arbeidsprestatie, maar de namiddag door te brengen bij zijn meter, M. C., bij wie hij het
avondmaal gebruikte; dat zulks geschiedde op de dag van de feiten, toen het erg slecht
weer was, en dat het ongeval zich heeft voorgedaan om 18 uur 20 toen de getroffene met
de bromfiets weggereden was van de woonplaats van zijn meter en zich op 5 kilometer
van zijn werk bevond.
Het bestreden arrest geeft toe dat de woonplaats van M. C. geen verblijfplaats was in de
zin van artikel 8, §1, tweede lid van de wet van 10 april 1971, daar "onder weg naar en
van het werk in de zin van die bepaling bijgevolg alleen het traject dient te worden verstaan tussen de woonplaats van de vader van de getroffene en de plaats waar hij werkte".
Het arrest beslist niettemin dat de getroffene zich bevond op de weg naar en van het
werk in de zin van artikel 8, §1 van de wet van 10 april 1971, op grond "dat, aangezien hij
zijn verblijfplaats niet bij M. C. had, zijn aanwezigheid in de woonplaats van laatstgenoemde enkel als een onderbreking van het normale traject van de betrokkene kan worden
beschouwd, en hij geen omweg maakte, daar die verblijfplaats op het normale traject van
de betrokkene lag;
dat de eerste rechter de rechtsvordering (van de verweerders) heeft toegewezen op
grond van de overweging dat het ongeval gebeurd was op een plaats waar de getroffene
noodzakelijkerwijs moest voorbijkomen om zich te begeven naar de plaats waar hij werkte, ongeacht of hij vertrok uit Aiche-en-Refail (zijn verblijfplaats) of uit Perwez (woonplaats van M. C.) en dat die plaats hoe dan ook op de weg naar en van het werk ligt in de
zin van artikel 8, §1 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;
dat echter, zoals (eiseres) zegt, de rechtspraak heeft aangenomen dat, wanneer een
werknemer door een ongeval op de weg wordt getroffen nadat hij de weg heeft onderbroken of een omweg heeft gemaakt, het ongeval niet als een arbeidsongeval kan worden
aangezien op de enkele grond dat de werknemer zich op het ogenblik van het ongeval bevond op het normale traject naar tijd en ruimte (Cass., 1 feb. 1993, A.C. 1993, nr. 66);
dat evenwel te dezen ermee rekening dient te worden gehouden dat het besluit van de
getroffene om gedurende de langdurige onderbreking van zijn arbeidsdag naar zijn meter
en niet naar zijn vader te gaan het door de arbeidsongevallenverzekeraar gedekte risico
niet kan hebben gewijzigd; dat het integendeel genoemd risico heeft verminderd;
dat de woonplaats van M. C. immers heel precies op het normale traject naar en van het
werk lag, zodat er geen omweg nodig was om ernaartoe te gaan;
dat het besluit van de getroffene om op donderdag 3 februari 1994 halt te houden te
Perwez ingegeven was door de bijzonder moeilijke weersomstandigheden waarmee hij af
te rekenen had;
dat die omstandigheden voor de getroffene een wettige reden waren om het traject dat
hij moest afleggen, met name om zich tegen het eind van de namiddag naar de plaats van
zijn werk te begeven, in te korten".
Grieven
Krachtens artikel 8, §1 van de wet van 10 april 1971 wordt als ongeval op de weg naar
en van het werk beschouwd het ongeval dat zich voordoet wanneer de getroffene zich begeeft van zijn verblijfplaats naar de plaats waar hij de overeenkomst uitvoert, of omgekeerd. Het ongeval dat zich voordoet wanneer de werknemer niet vanuit zijn verblijfplaats
vertrokken is naar zijn werk is geen ongeval op de weg naar en van het werk in de zin van
artikel 8, §1.
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De vraag of de voorwaarde betreffende de plaats van vertrek vervuld is moet voor ieder
traject afzonderlijk worden bekeken. Wanneer de getroffene werkt volgens een onderbroken werkrooster, kan de rechter, teneinde na te gaan of het traject dat hij aflegt om zich
naar het werk te begeven met de bedoeling het tweede gedeelte van zijn dagtaak aan te
vatten, normaal is, geen rekening houden met de omstandigheid dat het ongeval gebeurd
is op het traject dat hij afgelegd heeft om het eerste gedeelte van zijn arbeidsprestaties te
verrichten en dat hij had moeten afleggen na die prestaties definitief te hebben beëindigd.
Hij kan al evenmin de omstandigheid in aanmerking nemen dat de getroffene, indien hij
tussen zijn twee arbeidsprestaties in naar huis was teruggekeerd, zou voorbijgekomen zijn
op de plaats waar het ongeval zich heeft voorgedaan. Ten slotte doet het evenmin terzake
dat de getroffene de gevaren van het traject heeft verminderd door het in te korten gelet op
het bijzonder slechte weer.
Het traject kan weliswaar - onder bepaalde omstandigheden - normaal blijven indien de
werknemer tussen de twee geografische referentiepunten, namelijk de verblijfplaats en de
plaats waar hij werkt, een omweg heeft gemaakt of het traject heeft onderbroken. De
werknemer maakt een omweg wanneer hij een langere weg aflegt dan de directe weg die
naar hetzelfde punt leidt, namelijk zijn verblijfplaats of de plaats waar hij werkt. De onderbreking bestaat in het oponthoud van de werknemer op het traject tussen de verblijfplaats en de plaats van het werk of omgekeerd.. Door zich rechtstreeks naar het werk te
begeven vanuit een andere plaats dan vanuit zijn verblijfplaats, maakt de werknemer geen
omweg en onderbreekt hij het traject niet, zodat de normale aard van het traject niet in het
licht van die beide begrippen kan worden beoordeeld.
Het bestreden arrest geeft toe dat de getroffene slechts één enkele verblijfplaats had, namelijk die van zijn vader, dat hij de dag van de feiten van 10 tot 14 uur heeft gewerkt; dat
hij zich vervolgens niet naar die verblijfplaats maar naar zijn meter heeft begeven; dat hij
daar is weggegaan omstreeks 18 uur om zijn werk te hervatten om 18 uur 30 en dat het
ongeval zich heeft voorgedaan om 18 uur 20 op het traject tussen de woonplaats van zijn
meter en de plaats van het werk. Het bestreden arrest stelt niet vast dat voornoemd traject
is onderbroken en geeft toe dat de getroffene tijdens dat traject geen omweg heeft gemaakt. Niettemin merkt het dat ongeval aan als een ongeval op de weg naar en van het
werk om redenen waaruit alleen kan worden afgeleid, enerzijds, dat het zich heeft voorgedaan op een plaats waar de getroffene dagelijks voorbijkwam toen hij zich van zijn verblijfplaats begaf naar de plaats waar hij werkt, waar hij zou langsgekomen zijn indien hij,
na het einde van zijn eerste arbeidsprestatie, naar zijn verblijfplaats en niet naar zijn meter
zou teruggekeerd zijn en waar hij had moeten voorbijkomen om naar zijn verblijfplaats terug te keren na het einde van zijn tweede arbeidsprestatie en, anderzijds, dat zijn initiatief
om zijn traject in te korten wettig was gelet op het bijzonder slechte weer. [Het] schendt
artikel 8, §2 (lees: §1) van de wet van 10 april 1971.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat naar luid van artikel 8, §1, tweede lid van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 onder de weg naar en van het werk wordt verstaan
het normale traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt, en omgekeerd;
Overwegende dat het in die bepaling bedoelde traject, zelfs als het herhaaldelijk wordt afgelegd met het oog op de uitvoering van de overeengekomen arbeid,
een verplaatsing van de verblijfplaats van de werknemer naar de plaats waar hij
werkt, of omgekeerd, veronderstelt;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de werknemer de plaats van het werk
heeft verlaten op 3 februari 1994 om 14 uur na afloop van het eerste gedeelte van
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zijn werkdag en zich heeft begeven naar de woonplaats van zijn meter bij wie hij
nooit zijn verblijfplaats heeft gehad; dat hij, na die woonplaats te hebben verlaten
dezelfde dag om 18 uur om naar de plaats van het werk terug te keren, het slachtoffer werd van een dodelijk verkeersongeval;
Overwegende dat het arrest door geen van die overwegingen de beslissing dat
de getroffene, ofschoon hij een traject aflegde vanuit een andere plaats dan zijn
verblijfplaats, zich op de weg naar en van het werk bevond, 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 68 van de wet van 10 april 1971, veroordeelt eiseres in de kosten;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
13 oktober 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal – Advocaat: mr. Draps.

Nr. 492
3° KAMER - 13 oktober 2003

ARBEIDSONGEVAL — BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS - BEGRIP - PLOTSELINGE
GEBEURTENIS - DAGTAAK - UITOEFENING - BIJZONDER ELEMENT - BEGRIP.
Inzake arbeidsongevallen is niet vereist dat het bijzonder element in de gewone en normale
uitvoering van de dagtaak, waardoor letsel is kunnen ontstaan en dat kan worden
vastgesteld, te onderscheiden is van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst1. (Artt. 7
en 9 Arbeidsongevallenwet)
(P. T. MERCATOR VERZEKERINGEN N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.02.0048.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 november 2001 gewezen
door het Arbeidshof te Luik, afdeling Neufchâteau.
II. Rechtspleging voor het Hof
1 Cass., 14 feb. 2000, A.R. S.98.0136.F, nr. 117, met concl. O.M.; zie Cass., 3 april 2000, A.R.
S.99.0180.N, nr. 219.
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Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
....
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat een arbeidsongeval onder meer het bestaan vereist van een
plotselinge gebeurtenis die een letsel veroorzaakt;
Overwegende dat de gewone en normale uitvoering van de dagtaak een plotselinge gebeurtenis kan zijn op voorwaarde dat in die uitvoering een element kan
worden aangetroffen waardoor letsel is kunnen ontstaan; dat niet is vereist dat
genoemd element los staat van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst;
Overwegende dat het arrest het bestaan van een plotselinge gebeurtenis dat het
infarct van eiser heeft kunnen veroorzaken verwerpt, onder meer op grond dat
"bij infarcten op de plaats van het werk, [...] beroepsstress [...], te wijten aan de
uitgeoefende functie of aan de arbeidsvoorwaarden, die aan de genoemde functie
eigen zijn", niet "als de plotselinge gebeurtenis kan worden beschouwd" en dat
"er hier te dezen [...] wel degelijk sprake is van beroepsstress, te wijten aan de arbeidsvoorwaarden, die eigen zijn aan de functie [van eiser] en dat de opmaak van
een verslag op verzoek van degene die verantwoordelijk was voor de productie
van de sausen niet als het bijzondere element kan worden beschouwd";
Overwegende dat het arrest, door de opmaak van dat verslag niet in aanmerking te nemen aangezien het geen bijzonder element was, te onderscheiden van
de uitvoering van de overeenkomst, de in het middel vermelde bepalingen
schendt;
Dat, in zoverre, 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 68 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, veroordeelt verweerster in de kosten;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
13 oktober 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Geinger en van Eeckhoutte.
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1º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — BURGERLIJKE ZAKEN MACHTSOVERSCHRIJDING - EINDVONNIS - ONDERSCHEID.
2º MACHTSOVERSCHRIJDING - EINDVONNIS - RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG VAN
GEWIJSDE - BURGERLIJKE ZAKEN - ONDERSCHEID.
3º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN EINDVONNIS - MACHTSOVERSCHRIJDING - RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG VAN GEWIJSDE ONDERSCHEID.
4º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — EENZIJDIGE WIJZIGING - WEZENLIJK
BESTANDDEEL VAN DE OVEREENKOMST - GEVOLG.
1º, 2° en 3° Wanneer de rechter uitspraak doet over een geschilpunt dat niet meer bij hem
aanhangig is omdat hij daarover vroeger in dezelfde zaak en tussen dezelfde partijen een
eindbeslissing heeft gewezen waardoor hij zijn rechtsmacht volledig heeft uitgeoefend,
miskent hij het gezag van gewijsde van zijn vorige beslissing niet1. (Artt. 19 en 24
Ger.W.)
4º De partij die eenzijdig, al was het tijdelijk, één van de wezenlijke bestanddelen van de
arbeidsovereenkomst wijzigt, maakt aan die overeenkomst onmiddellijk en onrechtmatig
een einde2. (Art. 1134 B.W.)
(COCKERILL MECHANICAL INDUSTRIES N.V. T. G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.03.0010.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 16 september 2002 gewezen
door het Arbeidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
...
IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
...
Tweede onderdeel
Overwegende dat, enerzijds, de rechter, wanneer hij uitspraak doet over een
geschilpunt dat niet meer bij hem aanhangig is omdat hij daarover vroeger in dezelfde zaak en tussen dezelfde partijen een eindbeslissing heeft gewezen waardoor hij zijn rechtsmacht volledig heeft uitgeoefend, het gezag van gewijsde van
1 Zie Cass., 19 maart 1992, A.R. 9122, nr. 384; 1 maart 2001, A.R. C.00.0155.F, nr. 121; 19 april
2001, A.R. C.00.0161.F, nr. 215.
2 Cass., 10 feb. 1992, A.R. 9257, nr. 299; 30 nov. 1998, A.R. S.97.0146.N, nr. 496; zie Cass., 27
april 1977, A.C. 1977, 883; 23 juni 1997, A.R. S.96.0047.F, nr. 294; 18 dec. 2000, A.R. S.00.0103.F,
nr. 703; 4 feb. 2002, A.R. S.01.0103.N, nr. 83.

Nr. 493 - 13.10.03

HOF VAN CASSATIE

1853

zijn vorige beslissing niet miskent;
Dat het onderdeel, in zoverre het het tegendeel betoogt, faalt naar recht;
Overwegende dat, anderzijds, uit de context waarin het arbeidshof uitspraak
heeft gedaan blijkt dat het hof, door in zijn arrest van 28 februari 2001 te beslissen dat "de niet betwiste verandering van de plaats [van het] werk [van verweerder]", die "van Seraing naar Luik was overgebracht", "voor hem geen wezenlijke
verandering inhield", over de gevolgen van die wijziging voor het bestaan van de
arbeidsovereenkomst enkel uitspraak heeft gedaan in zoverre die wijziging het
materiële belang van de ermee gepaard gaande verplaatsing betrof;
Dat het arbeidshof dus de bevoegdheid behield om in het bestreden arrest te
beslissen dat voornoemde verandering, vanuit het oogpunt van de gevolgen ervan voor de opdracht van verweerder, een aanzienlijke verandering van een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst inhield;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
...
Vijfde middel
...
Tweede onderdeel
Over de door verweerder tegen het middel aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid, in zoverre dat onderdeel is afgeleid uit de schending van andere wetsbepalingen dan artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek:
Overwegende dat het onderdeel niet preciseert waarom het bestreden arrest die
wetsbepalingen schendt;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;
Wat het overige gedeelte van het onderdeel betreft:
Overwegende dat de partij, die eenzijdig een van de wezenlijke bestanddelen
van de arbeidsovereenkomst wijzigt, aan die overeenkomst onmiddellijk en onrechtmatig een einde maakt;
Dat het bestreden arrest, daar het beslist dat de wijziging waaruit het de onrechtmatige beëindiging van de overeenkomst afleidt is aangebracht op 5 februari 1996, de beslissing dat de beëindiging op die datum heeft plaatsgevonden, naar
recht verantwoordt;
Dat het onderdeel, in zoverre het ontvankelijk is, niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
13 oktober 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Draps.
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Nr. 494
2° KAMER - 14 oktober 2003

1º DWANGSOM - OPHEFFING - OPSCHORTING - ONMOGELIJKHEID AAN DE
HOOFDVEROORDELING TE VOLDOEN - VOORWAARDEN - STEDENBOUW - UITVOERING VAN BOUW- OF
AANPASSINGSWERKEN.
2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - UITVOERING VAN BOUW- OF
AANPASSINGSWERKEN - DWANGSOM - OPHEFFING - OPSCHORTING - ONMOGELIJKHEID AAN DE
HOOFDVEROORDELING TE VOLDOEN - VOORWAARDEN.
1º en 2° De onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen,
waardoor de dwangsom haar zin als dwangmiddel verliest, moet worden aangenomen
indien het onredelijk zou zijn meer inspanningen en zorgvuldigheid te vergen dan de
veroordeelde heeft betracht1; uit het loutere feit dat de beslissing die de uitvoering van
aanpassingswerken beveelt niet tegenwerpelijk zou zijn aan derden wier eigendom door
die werken zou worden aangetast, kan geen onmogelijkheid om aan de
hoofdveroordeling te voldoen worden afgeleid, aangezien de aangevoerde niettegenwerpelijkheid geen beoordeling impliceert van de inspanningen en de
zorgvuldigheid die de veroordeelde heeft betracht om aan de hoofdveroordeling te
voldoen. (Art. 1385quinquies Ger.W.; art. 4 Eenvormige Beneluxwet betreffende de
dwangsom)
(B. T. L. en S.)

ARREST

(A.R. P.03.0465.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 februari 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie drie middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat niet het als geschonden aangewezen artikel 1384quinquies
maar artikel 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek toepasselijk is;
Overwegende dat het middel in zijn geheel ervan uitgaat dat het loutere gegeven dat de beslissing die eiser veroordeelt tot uitvoering van aanpassingswerken,
niet tegenwerpelijk is aan derden wier eigendom door die werken zou worden
1 Cass., 30 mei 2002, A.R. C.99.0298.N, nr. 329.
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aangetast, de onmogelijkheid impliceert om aan de hoofdveroordeling te voldoen
zoals bedoeld in artikel 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat het Benelux-Gerechtshof in zijn arrest van 25 september
1986 in de zaak B.V.M. tegen N.V. A. oordeelt dat van "onmogelijkheid" zoals
bedoeld in de voornoemde wetsbepaling sprake is indien zich een situatie voordoet waarin de dwangsom als dwangmiddel, dit wil zeggen als geldelijke prikkel
om nakoming van de veroordeling zoveel mogelijk te verzekeren, naar de woorden van de Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting op artikel 4 "zijn zin
verliest";
Dat het verder oordeelt dat dit laatste moet worden aangenomen indien het onredelijk zou zijn meer inspanning en zorgvuldigheid te vergen dan de veroordeelde heeft betracht;
Dat de loutere niet-tegenwerpelijkheid van de veroordelende beslissing geen
beoordeling bevat van de inspanningen en de zorgvuldigheid die de veroordeelde
heeft betracht om aan de hoofdveroordeling te voldoen;
Dat het middel zodoende uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting en faalt naar
recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
14 oktober 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. J. Meese, Gent.

Nr. 495
2° KAMER - 14 oktober 2003

RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL RECHTERS DIE NIET ALLE ZITTINGEN OVER DE ZAAK HEBBEN BIJGEWOOND - GEVOLG.
Wordt vernietigd het arrest van veroordeling in strafzaken dat niet werd gewezen door de
rechters die alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond1. (Art. 779, eerste lid Ger.W.)
(V. e.a. T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.03.0513.N)
1 Cass., 15 maart 2000, A.R. P.99.1724.F, nr. 180; zie B. ALLEMEERSCH, “De verzachting van de
nietigheidssanctie in strafzaken en de regel van art. 779 Ger. W.”, noot onder Cass., 21 mei 2002,
RW. 2002-2003, 1178.
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I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 4 maart 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het arrest van 18 november 2002 waarbij het debat werd heropend om de redenen zoals in het middel weergegeven, werd gewezen door de
raadsheren Demyttenaere, De Preester en Papen;
Dat de zaak verder werd behandeld op de terechtzitting van 20 januari 2003
door de raadsheren Demyttenaere, De Preester en Bosmans zonder dat blijkt dat
de zaak voor de aldus samengestelde zetel werd hernomen; dat het bestreden arrest door deze laatsten werd gewezen;
Dat het arrest aldus niet werd gewezen door de rechters die alle zittingen over
de zaak hebben bijgewoond;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
14 oktober 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Kirkpatrick, D. De Valck, Brussel en E. Conruyt, Brussel.

Nr. 496
2° KAMER - 14 oktober 2003

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - MELDING
VAN DE RECHTSPRAAK VAN HET HOF - GELDIGHEID.
2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
DADER (VOOR EIGEN DAAD) - HELER - HELING EN DIEFSTAL - GEMEENSCHAPPELIJKE FOUT ALGEHELE SCHADEVERGOEDING.
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3º HELING - HELER - HELING EN DIEFSTAL - GEMEENSCHAPPELIJKE FOUT - GEVOLG ALGEHELE SCHADEVERGOEDING.
1º Wanneer de rechter, na zijn beslissing met redenen te hebben omkleed, enkel melding
maakt van de rechtspraak van het Hof, doet hij geen uitspraak krachtens die rechtspraak
en verleent hij daaraan niet het kenmerk van een als regel geldende beschikking1. (Art. 6
Ger.W.)
2º en 3° De heler van een gestolen voorwerp kan tot de algehele vergoeding van de
schade geleden door de eigenaar van dat voorwerp worden veroordeeld wanneer de
heling en de diefstal ten aanzien van de benadeelde een gemeenschappelijke fout
opleveren die tot de schade aanleiding heeft gegeven2. (Artt. 1382 en 1383 B.W.; art. 505
Sw.)
(D. e.a. T. DBV Winterthur-Keulen e.a.)

ARREST

(A.R. P.03.0518.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 18 februari 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
(...)
B. Onderzoek van het middel
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat wanneer de rechter, na zijn beslissing met redenen te hebben
omkleed, enkel melding maakt van de rechtspraak van het Hof, hij geen uitspraak doet krachtens die rechtspraak en hij daaraan het kenmerk niet verleent
van een als regel geldende beschikking;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat de heler van een gestolen voorwerp tot de algehele vergoeding van de schade geleden door de eigenaar van dat voorwerp kan veroordeeld
worden, wanneer de heling en de diefstal ten aanzien van de benadeelden een gemeenschappelijke fout opleveren die tot die schade aanleiding gegeven heeft;
Dat het onderdeel, dat aanvoert dat de dader slechts tot schadevergoeding ge1 Cass., 27 sept. 2000, A.R. P.00.0287.F, nr. 495.
2 Zie Cass., 18 nov. 1987, A.R. 5932, nr. 165; 20 nov. 1991, A.R. 9101, nr. 148 en 13 jan. 1999, A.R.
P.98.0732.F, nr. 17.
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houden is indien hij vervolgd wordt wegens de diefstal die de heling voorafging,
faalt naar recht;
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 beslissingen overeenkomstig de wet
zijn gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
(...)
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
14 oktober 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 497
2° KAMER - 14 oktober 2003

1º MEINEED - BOEDELBESCHRIJVING - TIJDSTIP VAN EEDAFLEGGING.
2º EED - BOEDELBESCHRIJVING - TIJDSTIP VAN EEDAFLEGGING.
1º en 2° Geen wettelijke bepaling schrijft voor dat de eed bij boedelbeschrijving slechts
geldig kan worden afgelegd in het eindproces-verbaal van die boedelbeschrijving 1. (Art.
226 Sw.; art. 1183, aanhef, 11° Ger.W.)
(C. T. M.)

ARREST

(A.R. P.03.0548.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 3 maart 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
1 Zie Cass., 8 dec. 1981, A.C. 1981-82, nr. 233; S. VAN OVERBEKE, Meineed bij verzegeling of
boedelbeschrijving, Strafrecht en strafvordering. Commentaar met overzicht van rechtspraak en
rechtsleer, Kluwer, nrs. 64 e.v.
Te dezen bleek uit de vaststellingen van de bestreden beslissing dat eiseres in cassatie de eed aflegde
op de laatste vacatie van de boedelbeschrijving waarop zij in persoon aanwezig was en haar
vertegenwoordiger op een latere vacatie geen verklaringen meer aflegde.
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III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
Overwegende dat, krachtens artikel 1183, aanhef, 11° Gerechtelijk Wetboek,
behalve de formaliteiten die gemeen zijn aan alle notariële akten, de boedelbeschrijving de eed bevat van degenen die in het bezit geweest zijn van de voorwerpen of die de plaatsen bewoond hebben, dat zij niets hebben verduisterd, en
dat ze van zodanige verduisteringen geen kennis dragen;
Overwegende dat geen wettelijke bepaling voorschrijft dat de voornoemde eed
slechts geldig kan worden afgelegd in het eindproces-verbaal van de boedelbeschrijving;
Dat het middel dat van die veronderstelling uitgaat, faalt naar recht;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
14 oktober 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Bützler.

Nr. 498
2° KAMER - 14 oktober 2003

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - FEITELIJKE
GEGEVENS DIE ZICH IN DE TIJD SITUEREN NA DE TEN LASTE GELEGDE FEITEN - VERMOEDEN VAN
ONSCHULD.
2º INTERNATIONALE VERDRAGEN - INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE
DE RECHTEN VAN HET KIND - ARTIKELEN 3, 9, 12 EN 18 - NIET-AFGIFTE VAN EEN
KIND - VERVOLGINGEN - TOEPASSING.
3º ONTVOERING VAN EEN KIND - NIET-AFGIFTE VAN EEN KIND VERVOLGINGEN - BEOORDELING - VERHOOR VAN KINDEREN - BELANG VAN DE KINDEREN OF VAN
DE OUDERS.
1º De rechter die feitelijke gegevens die zich in de tijd situeren na de ten laste gelegde
feiten maar die daarover een toelichting kunnen geven, in aanmerking neemt om zijn
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overtuiging te vormen, miskent het vermoeden van onschuld niet.
2º Artt. 3, 9, 12 en 18 van het Verdrag inzake de rechten van het kind die het kind
beschermen om in de procedures die het aanbelangen, te worden gehoord en zijn belang
te zien waarborgen, verlenen aan de ouders geen recht om hun kinderen te laten
verhoren in het kader van een rechtspleging waar zij strafrechtelijk worden vervolgd en
waar die kinderen geen partij zijn, ook al heeft die vervolging betrekking op de nietuitvoering van een gerechtelijke beslissing die het omgangsrecht ten aanzien van de
kinderen regelt1.
3º Het staat de rechter die uitspraak moet doen over het bestaan van het misdrijf bepaald
in artikel 432 Strafwetboek niet te oordelen over het belang van de kinderen of van de
ouders, maar over de vraag of de beklaagde het omgangsrecht zoals in het belang van
de kinderen door een rechterlijke beslissing bepaald, naleeft.
(A. T. V.)

ARREST

(A.R. P.03.0591.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 20 maart 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een memorie vijf 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 in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering, het bestreden arrest geen eindbeslissing inhoudt;
Dat het cassatieberoep in zoverre niet ontvankelijk is;
B. Onderzoek van de middelen
(...)
2. Tweede middel
2.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de rechter in strafzaken vrij de bewijswaarde beoordeelt van
alle hem regelmatig overgemaakte gegevens; dat niets hem belet feitelijke gegevens die zich in de tijd situeren na de ten laste gelegde feiten maar die daarover
een toelichting kunnen geven, in aanmerking te nemen om zijn overtuiging te
vormen; dat hij daardoor het vermoeden van onschuld niet miskent;
Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat door te oordelen dat eiseres geen goede relatie met verweer1 Zie Cass., 4 nov. 1999, A.R. C.99.0048.N, nr. 589; Cass., 11 nov. 1999, A.R. P.99.0689.F, nr. 599.
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der heeft of nastreeft, het bestreden arrest geen uitlegging geeft van artikel 432
Strafwetboek, maar, zonder schending van die wetsbepaling, dit feitelijk gegeven
samen met andere gegevens in aanmerking neemt om het morele element van de
telastlegging te beoordelen;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat door een aantal argumenten van eiseres als "uitweidingen" af
te wijzen, het arrest het bedoelde verweer als irrelevant verwerpt en beantwoordt;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
2.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel niet preciseert hoe en waardoor het arrest artikel 16 van het Verdrag inzake de rechten van het kind schendt;
Dat het onderdeel in zoverre onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de bepalingen van de artikelen 3, 9, 12 en 18 van het verdrag
inzake de rechten van het kind, het recht van het kind beschermen om in de procedures die het kind aanbelangen, te worden gehoord en zijn belang te zien waarborgen; dat die bepalingen aan de ouders evenwel geen recht verlenen om hun
kinderen te laten verhoren in het kader van een rechtspleging waar zij strafrechtelijk worden vervolgd en waar die kinderen geen partij zijn; dat het feit dat die
vervolging betrekking heeft op de niet-uitvoering van een gerechtelijke beslissing die het omgangsrecht ten aanzien van de kinderen regelt, hieraan niet afdoet;
Dat het onderdeel, in zoverre het schending van die verdragsrechtelijke bepalingen aanvoert, faalt naar recht;
Overwegende dat het de rechter die uitspraak doet over het bestaan van het
misdrijf bepaald in artikel 432 Strafwetboek, niet staat te oordelen over het belang van de kinderen of van de ouders, maar over de vraag of de beklaagde het
omgangsrecht zoals in het belang van de kinderen door een rechterlijke beslissing bepaald, naleeft;
Overwegende dat de rechter die moet oordelen over dat misdrijf onaantastbaar
oordeelt over de noodzaak, de gepastheid en de raadzaamheid van het verhoor
van de kinderen ten aanzien van wie het omgangsrecht van de ouders werd geregeld; dat het loutere feit dat hij oordeelt dat dergelijk verhoor voor het vormen
van zijn overtuiging niet noodzakelijk is, niet inhoudt dat hij oordeelt over het
belang van een van de ouders of van de kinderen;
Dat het onderdeel in zoverre evenzeer faalt naar recht;
Overwegende dat het onderdeel voor het overige opkomt tegen de beoordeling
van de feiten door de rechter of het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten
waarvoor het niet bevoegd is;
Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
(...)
C. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
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rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
14 oktober 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaat: mr. A. De Roeck, Antwerpen.

Nr. 499
2° KAMER - 14 oktober 2003

BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS - IN
AANMERKING NEMEN DOOR DE RECHTER - VOORWAARDEN.
De omstandigheid dat een bewijselement op onrechtmatige wijze werd verkregen, heeft in
de regel slechts tot gevolg dat de rechter bij het vormen van zijn overtuiging dat gegeven
rechtstreeks noch onrechtstreeks in aanmerking mag nemen: hetzij wanneer de naleving
van bepaalde vormvoorwaarden voorgeschreven wordt op straffe van nietigheid; hetzij
wanneer de begane onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft
aangetast; hetzij wanneer het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op een
eerlijk proces1.
(D.)

Conclusie van de Heer advocaat-generaal M. De Swaef:
1. Het cassatieberoep van de beklaagde stelt aan de orde een casus over sanctionering
van onrechtmatig verkregen bewijs.
De beslissing van de appèlrechters geeft het Hof de mogelijkheid desgevallend aan dit
leerstuk enige verdere verfijning aan te brengen ten opzichte van de traditionele
gehuldigde zienswijzen2 in de zogeheten "exclusionary rule" – en "fruits of the poisonous
tree" –theorieën.
2.1 Uit de feitelijke gegevens van de thans te beoordelen zaak blijkt dat beklaagde aan
een veiligheidsfouille werd onderworpen, waarna met de alzo verkregen autosleutels zijn
voertuig werd doorzocht. Hierin werd een geladen pistool met weggevijld serienummer
gevonden.
2.2 Ofschoon de appèlrechters, op grond van tijdens de lopende rechtspleging nader
ingewonnen inlichtingen, vaststellen dat de zoeking in het voertuig van beklaagde
onrechtmatig was, verklaren ze hem toch schuldig aan het misdrijf van verboden
1 Zie de concl. van het O.M. en "Het recht van verdediging in de rechtspraak van het Hof van
cassatie (1990-2003)", Rede uitgesproken door procureur-generaal J. DU JARDIN op de plechtige
openingszitting van het Hof van cassatie op 1 september 2003.
2 Recentelijk: Cass., 4 jan. 1994, A.R. nr. 6388, nr. 1, met conclusie van advocaat-generaal DU JARDIN,
R.W. 1994-1995, 185, noot F. D'HONT; 24 april 1996, A.R. P.96.0350.F, nr. 124; 9 dec. 1997, A.R.
P.95.0610.N, nr. 540; 13 jan. 1999, A.R. P.98.0412.F, nr. 15, met conclusie van advocaat-generaal
DE RIEMAECKER.
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wapendracht en veroordelen zij hem tot een geldboete.
2.3 Beklaagde had in hoger beroep het verweer gevoerd dat de zoeking in zijn voertuig
nietig was wegens miskenning van de voorschriften van artikel 29 van de Wet op het
politieambt en dat deze nietige zoeking moet leiden tot bewijsuitsluiting, zodat, bij
ontstentenis van regelmatig vergaard bewijs, hij diende te worden vrijgesproken van de
hem ten laste gelegde feiten.
2.4 De appèlrechters honoreren dit verweer echter niet om reden dat:
a. de sanctie van de bewijsuitsluiting moet worden gereserveerd voor de gevallen
waarin door onrechtmatige opsporing de betrouwbaarheid van het bewijsmateriaal is
aangetast;
b. het niet wordt betwist dat beklaagde, zonder enige tussenkomst van de politie, het
geladen wapen aankocht en het in zijn voertuig legde;
c. de enkele omstandigheid dat dit wapen slechts kon worden aangetroffen als gevolg
van een onrechtmatige zoeking in het voertuig dan ook niet van aard is om de
betrouwbaarheid van het bewijsmateriaal aan te tasten;
d. het optreden van de politie evenmin aan te merken is als een ernstige inbreuk op de
beginselen van een behoorlijke procesorde, waardoor doelbewust of met grove
veronachtzaming van de belangen van beklaagde aan diens recht op een eerlijke
behandeling van zijn zaak is tekortgedaan.
3. In cassatie beklaagt eiser zich in het middel over de schending van de regels over het
bewijs in strafzaken en over de miskenning van de algemene beginselen die de
strafrechtspleging of het strafproces beheersen. Volgens hem kon het hof van beroep hem
schuldig verklaren noch veroordelen uitsluitend op basis van onrechtmatig verkregen
bewijs.
4.1 De appèlrechters oordelen op grond van de feitelijke gegevens die ze vermelden dat
er op de dag der vaststellingen, zijnde 29 september 2000, geen redelijke gronden
aanwezig waren om aan te nemen dat het voertuig van beklaagde gebruikt werd om één
van de redenen opgesomd in artikel 29 van de Wet op het politieambt.
Luidens deze bepaling kunnen de politieambtenaren overgaan tot het doorzoeken van
een voertuig of enig ander vervoermiddel zowel in het verkeer als geparkeerd, op de
openbare weg of voor het publiek toegankelijke plaatsen indien zij, op grond van de
gedragingen van de bestuurder of de passagiers, van materiële aanwijzingen of van
omstandigheden van tijd of plaats redelijke gronden hebben om te denken dat het voertuig
of vervoermiddel werd gebruikt, wordt gebruikt of zou kunnen worden gebruikt:
1° om een misdrijf te plegen;
2° om opgespoorde personen of personen die aan een identiteitscontrole willen
ontsnappen een schuilplaats te geven of te vervoeren;
3° om een voor de openbare orde gevaarlijk voorwerp, overtuigingsstukken of
bewijsmateriaal in verband met een misdrijf op te slaan of te vervoeren3.
4.2 Uit de bestreden beslissing en uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan
blijkt dat het politieoptreden verband hield met druggerelateerde informatie m.b.t.
beklaagde naar aanleiding van een drugcontrole in 1999 in het café waarvan beklaagde de
uitbater is en waarbij dat onderzoek na de huidige feiten tot een buitenvervolgingstelling
leidde.
In het bestreden arrest maken de appèlrechters geen gewag van het feit, vermeld in het
verslag van de vertrouwensofficier, dat aan beklaagde werd gevraagd nazicht te mogen
doen in zijn voertuig, wat hij toestond.
3 Zie Beroep Antwerpen, 20 feb. 1996, R.W. 1996-1997, 398 en de noten L. ARNOU en M. GELDERS.
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4.3 Hetgeen voorafgaat doet m.i. enige twijfel rijzen omtrent de schending van artikel
29 van de Wet op het politieambt.
Indien het Hof zou oordelen dat uit het feitelijk kader kan worden afgeleid dat er geen
onrechtmatige bewijsverkrijging is gebeurd, is het evident dat alsdan het dictum van de
bestreden beslissing alleszins rechtens wordt verantwoord.
5.1 Is het Hof daarentegen de mening toegedaan dat het uitgangspunt van de
appèlrechters, met name de onrechtmatige zoeking door de politie in het voertuig van
beklaagde, dient te worden bijgetreden, moet nader worden onderzocht of die
onwettigheid wordt gesanctioneerd en, zo ja, op welke wijze.
5.2 Vooreerst weze vastgesteld dat op het bijzondere voorschift van artikel 29 van de
Wet op het politieambt geen expliciete sanctie is bepaald. Meer algemeen bestaat er in het
Belgisch recht geen wetsbepaling die elk gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs
verbiedt4. Niettemin geldt als regel dat het bewijsmiddel in strafzaken waarop de
strafvordering steunt, op wettelijke wijze dient te worden verkregen.
5.3 De in België gangbare traditionele visie van de sanctionering van onrechtmatig
verkregen bewijs middels zowel rechtstreekse als onrechtstreekse absolute uitsluiting
ervan5 is gaandeweg onder druk komen te staan, inzonderheid bij onrechtmatigheden
begaan door derden (lees: particulieren)6. Het enkele feit dat een burger op onrechtmatige
wijze heeft gehandeld als gevolg waarvan de opsporingsinstanties over bewijsmateriaal
komen te beschikken is op zich geen voldoende reden om dat materiaal zonder meer uit te
sluiten. Die evolutie is wellicht mede toe te schrijven aan de gewijzigde vormen van
criminaliteit en de maatschappelijke noodzaak van een efficiënte beteugeling. Deze laatste
vereiste mag natuurlijk geen vrijgeleide betekenen voor bewuste en ernstige aantastingen
van grondrechten.
6.1 Onrechtmatig verkregen bewijsmiddelen zijn bewijzen ofwel verkregen door een
daad die door de wet is verboden, ofwel door een daad die onverenigbaar is met de
substantiële regelen van de rechtspleging in strafzaken of met de algemene
rechtsbeginselen7.
De vereiste van formele legaliteit is ongetwijfeld van een lagere waardegradatie dan de
eerbiediging van de menselijke waardigheid en de loyaliteit van de opsporingsmethoden.
6.2 Het staat buiten kijf dat in het strafrechtelijk bestel groot vertrouwen wordt gesteld
in de integriteit van de opsporingsambtenaren (artikel 1 Wet op het politieambt). Maar
zelfs de best opgeleide politiefunctionaris kan bij het uitvoeren van een
opsporingshandeling in de fout gaan. Dit kan het gevolg zijn van een vergissing of van
4 Art. 131, §1 Sv.: De raadkamer, spreekt, als daartoe grond bestaat, de nietigheid uit van de
handeling en van een deel of het geheel van de erop volgende rechtspleging, wanneer zij een
onregelmatigheid, verzuim of nietigheid vaststelt die invloed heeft op:
1° een handeling van het onderzoek;
2° de bewijsverkrijging.
5 Zie o.m. B. DE SMET, “Le contrôle de la régularité de l'instruction et les mécanismes d'atténuation
de la sanction de nullité”, R.D.P. 2000, 772; J. DE CODT, “Les nullités de l'instruction préparatoire et le
droit de la preuve. Tendances récentes”, R.D.P. 2000, 3; F. HUTSEBAUT, “Het onrechtmatig verkregen
bewijs en zijn gevolgen”, Strafrecht voor rechtspractici, L. DUPONT en B. SPRIET (eds.), IV, 47.
Algemeen: PH. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, Mys en Breesch, Gent, 1992.
6 Cass., 17 jan. 1990, A.R. nr. 7831, nr. 310, R.W. 1990-1991, 463, noot L. HUYBRECHTS; 30 mei 1995,
A.R. P.93.0946.N, nr. 267 met conclusie van advocaat-generaal GOEMINNE; 14 feb. 2001, A.R.
P.00.1350.F, P.00.1353.F en P.00.1363.F, nr. 91, R.W. 2002-2003, 1624, noot J. VAN DONINCK; PH.
TRAEST, “De rol van de particulier in het bewijsrecht in strafzaken: naar een relativering van de
uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs?” in: Liber Amicorum JEAN DU JARDIN, Kluwer, 61.
7 Cass., 13 mei 1986, A.R. nr. 9136, nr. 558 met conclusie van advocaat-generaal DU JARDIN in Bull.
en Pas.
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een onjuiste beoordeling in feite of in rechte. De mogelijkheid tot het stellen van een
verkeerde handeling zal daarbij des te groter worden naarmate de op te volgen
rechtsregels vaag, ingewikkeld of onderhevig aan vele opeenvolgende wetswijzigingen
zijn.
6.3 Uit de feitelijke gegevens van de huidige zaak blijkt dat de politieambtenaren die de
bekritiseerde zoeking hebben uitgevoerd, klaarblijkelijk in de mening verkeerden
wetsconform te zijn opgetreden, al oordeelde a posteriori de strafrechter daar anders over.
Er is dan ook in hoofde van de politie te dezen geen sprake van ernstige
verwijtbaarheid, maar wel van verontschuldigbare verwijtbaarheid. Onder die
omstandigheden is het niet onredelijk noch geeft het blijk van een onjuiste rechtsopvatting
als de rechter die vaststelt dat onbevoegd is gezocht, zich buigt over de vraag welke
gevolgen daaraan moeten worden verbonden.
7.1 Als bewijsuitsluiting geen automatische sanctie is op onrechtmatigheden zal de
rechter het belang van bescherming tegen onrechtmatig politieoptreden kunnen afwegen
tegen het belang van bescherming tegen misdrijven.
Bewijsuitsluiting die tot vrijspraak leidt is daarbij een sanctie die best slechts te
rechtvaardigen is bij doelbewuste wetsschennis, grove onachtzaamheden of miskenning
van beginselen van een behoorlijke procesorde.
7.2 Bewijsuitsluiting zal daarenboven eveneens toegepast worden wanneer de begane
onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast.
Is het onrechtmatig verkregen bewijs evenwel zowel betrouwbaar als overtuigend, dan
hoeft het niet buiten de rechterlijke oordeelsvorming te worden gehouden, op voorwaarde
dat het gebruik van dit bewijs niet in strijd is met het recht van de beklaagde op een eerlijk
proces in zijn geheel beschouwd.
Wanneer zoals in de voorliggende zaak, de feiten materieel vaststaan, de betrokkene ze
ook toegeeft en daarop een contradictoire procesgang is gevolgd, valt niet in te zien
waarom aan de feitenrechter alsdan de vrije appreciatie van het bewijs zou worden
ontzegd.
7.3 Overigens vereenzelvigt in vele gevallen het bewijs van het misdrijf zich niet
noodzakelijk met het bewijs van de schuld van de beklaagde. Een op welke wijze dan ook
ontdekt misdrijf kan niet voor onbestaande worden gehouden, maar die vaststelling kan
los staan van de bewijsverkrijging jegens de dader van dat misdrijf 8. Onaanvaardbaar is
alleszins de onrechtmatigheid die het bewijs van de schuld creëert, zoals bekentenissen
ingevolge foltering.
7.4 Het strafproces moet ertoe leiden de waarheid te ontdekken. Dit houdt in dat een
onschuldige niet mag worden veroordeeld. Het Hof heeft reeds verscheidene malen beslist
dat het recht van verdediging kan vereisen dat de feitenrechter toch acht slaat op de
inhoud van nietig verklaarde, maar voor de beklaagde voordelige stukken9.
7.5 De toekenning aan de rechter van een ruimere appreciatiebevoegdheid bij de
sanctionering van onrechtmatig verkregen bewijs houdt bovendien de mogelijkheid in bij
de strafoplegging rekening te houden met het geschonden belang.
Ofschoon te dezen de appèlrechters het niet uitdrukkelijk vermelden in de
strafmotivering, heeft de vastgestelde onrechtmatigheid bij de opsporing allicht de
strafmaat voor de beklaagde gunstig beïnvloed.
8.1 De hierbij door het bestreden arrest ingeslagen weg is in andere landen, zoals in
8 M. DE SWAEF, “Tapverbod en tapvergunning, Enkele kanttekeningen bij de "afluisterwet" van 30
juni 1994”, R.W. 1995-1996, 449.
9 Cass., 13 jan. 1998, A.R. P.97.1534.N, nr. 23 en 3 nov. 1999, A.R. P.99.0295.F, nr. 583, R.W.
2000-2001, 305, noot C. IDOMON.
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Frankrijk10 en zeker in Nederland11 reeds geruime tijd gangbaar. Een tussen de
verschillende landen meer uniforme bewijsregeling in strafzaken is ongetwijfeld
bevorderlijk voor het tot stand komen van de Europese gerechtelijke ruimte, te meer nu
het E.V.R.M. evenmin in alle gevallen tot uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs
dwingt12.
8.2 Ter vergelijking kan ook nuttig verwezen worden naar het Statuut van het
Internationaal Strafgerechtshof, dat in artikel 69 o.m. bepaalt:
"4. Het Hof kan overeenkomstig het Reglement voor de proces- en bewijsvoering
beslissen of het bewijs relevant of ontvankelijk is, waarbij het onder meer rekening houdt
met de bewijskracht ervan en met de afbreuk die dit bewijs kan doen aan een eerlijk
proces of aan een eerlijke afweging van de verklaring van een getuige.
...
7. Bewijsmateriaal verkregen door schending van dit Statuut of van internationaal
erkende mensenrechten is niet-ontvankelijk, indien:
a) de schending ernstige twijfel doet rijzen ten aanzien van de betrouwbaarheid van het
bewijs; of
b) de toelating van het bewijs in strijd zou zijn met de integriteit van de rechtspleging
en deze ernstig zou schaden.
8. Wanneer het Hof beslist over de relevantie of de ontvankelijkheid van bewijs dat
door een Staat is vergaard, doet het geen uitspraak over de toepassing van het nationale
recht van die Staat".
8.3 Toekomstgericht dient ten slotte de aandacht gevestigd te worden op het
Voorontwerp van Wetboek van Strafprocesrecht, opgesteld door de Commissie
Strafprocesrecht waarvan Hoofdstuk 4 (artikelen 7 tot en met 10) handelt over de
nietigheidsgronden13.
Hierin zijn de nietigheidsgronden van openbare orde opgesomd die niet langer aan de
beoordeling van de rechter overgelaten zouden zijn.
Vallen o.m. in die categorie, de bepalingen betreffende de huisvredebreuk, de
huiszoeking, het afluisteren en de onderzoeksmaatregelen die een schending van de
10 Cass., fr., 15 juni 1993, B.S. 1994, 613, noot C. MASCALA; 17 sept. 1996, Bull. nr. 316; 15 juni
2000, ibid., nr. 229.
11 H.R., 31 mei 1994, N.J. 1995, nr. 29; 13 mei 1997, ibid., 1998, nr. 152; 27 jan 1998, ibid., 1998,
nr. 573.
Art. 359a Wetboek van Strafvordering (NL) bepaalt:
1. De rechtbank kan, indien blijkt dat bij het voorbereidend onderzoek vormen zijn verzuimd die niet
meer kunnen worden hersteld en de rechtsgevolgen hiervan niet uit de wet blijken, bepalen dat:
a. de hoogte van de straf in verhouding tot de ernst van het verzuim zal worden verlaagd, indien het
door het verzuim veroorzaakte nadeel langs deze weg kan worden gecompenseerd;
b. de resultaten van het onderzoek die door het verzuim zijn verkregen niet mogen bijdragen aan het
bewijs van het telastegelegde feit;
c. het openbaar ministerie niet ontvankelijk is, indien door het verzuim geen sprake kan zijn van een
behandeling van de zaak die aan de beginselen van een behoorlijke procesorde voldoet.
2. Bij de toepassing van het eerste lid, houdt de rechtbank rekening met het belang dat het
geschonden voorschrift dient, de ernst van het verzuim en het nadeel dat daardoor wordt veroorzaakt.
3. Het vonnis bevat de beslissingen vermeld in het eerste lid. Deze zijn met redenen omkleed (artt.
415 en 581 Sv.).
[14-09-1995, Stb. 441, i.w.tr. 02-11-1996/kamerstuknr. 23705]
12 E.H.R.M., 12 juli 1988, Publ. E.C.H.R., Serie A, Vol. 140, SCHENK t. ZWITSERLAND; 12 mei 2000,
ibid., 2000-V, KAHN t. VERENIGD KONINKRIJK.
13 Voorontwerp van Wetboek van Strafprocesrecht, Parl. St. Kamer, 2043/001 en Parl. St. Senaat, 21288/1.
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lichamelijke integriteit meebrengen.
Het zal de Belgische Wetgever behoren zich te beraden of het toch niet verkieslijk is
dat de rechter armslag behoudt bij het beoordelen van de gevolgen van onrechtmatigheden
in het strafgebeuren, nu deze het best geplaatst is om tot een concrete afweging van de in
het geding zijnde belangen te komen.
Een algemeen en voldoende speelruimte latende wettelijk kader, gekoppeld aan de
bestaande rechtsmiddelen zowel tijdens het vooronderzoek als bij de feitenrechter, moeten
de rechtsbescherming afdoende kunnen waarborgen.
9. Het bestreden arrest komt mij zodoende cassatiebestendig voor; ik geef het Hof in
overweging de voorziening te verwerpen.
ARREST

(A.R. P.03.0762.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 11 april 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de omstandigheid dat een bewijselement op onrechtmatige
wijze werd verkregen, in de regel slechts tot gevolg heeft dat de rechter, bij het
vormen van zijn overtuiging, dat gegeven rechtstreeks noch onrechtstreeks in
aanmerking mag nemen:
- hetzij wanneer de naleving van bepaalde vormvoorwaarden voorgeschreven
wordt op straffe van nietigheid;
- hetzij wanneer de begane onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast;
- hetzij wanneer het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces;
Overwegende dat artikel 29 van de Wet op het politieambt niet bepaalt welk
gevolg er moet worden verleend aan het onrechtmatig doorzoeken van een voertuig;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat:
- "(eiser) op 29 september 2000 te 00 u 25 aan een veiligheidsfouille werd onderworpen waarbij in zijn jaszak autosleutels werden aangetroffen;
- vervolgens met deze sleutels het op straat geparkeerde voertuig van (eiser)
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werd geopend en grondig werd doorzocht waarbij een geladen pistool met weggevijld serienummer werd aangetroffen";
Overwegende dat de appèlrechters onaantastbaar oordelen dat op grond van de
gegevens van het strafdossier er "op 29 september 2000 geen redelijke gronden
waren om aan te nemen dat het voertuig van (eiser) gebruikt werd om één van de
redenen, opgesomd in artikel 29 van de Wet op het politieambt" zodat de uitgevoerde zoeking onrechtmatig was;
Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat de sanctie van de bewijsuitsluiting "moet worden gereserveerd voor de gevallen waarin door onrechtmatige
opsporing de betrouwbaarheid van het bewijsmateriaal is aangetast" en dat de enkele omstandigheid dat eisers wapen slechts kon worden aangetroffen als gevolg
van een onrechtmatige zoeking in zijn voertuig, niet van aard is om de betrouwbaarheid van het bewijsmateriaal aan te tasten;
Dat zij bovendien oordelen "dat het optreden van de politie evenmin aan te
merken is als een ernstige inbreuk op de beginselen van een behoorlijke procesorde, waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van
(eiser) aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is
tekortgedaan";
Dat zij tot slot eiser schuldig verklaren uitsluitend op basis van een onrechtmatige zoeking en de bewijzen die naar aanleiding daarvan zijn verzameld;
Dat zij aldus hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
14 oktober 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaat: mr. R. Schroeyers, Antwerpen.
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2º STRAFVORDERING - BELAGING - ARTIKEL 442BIS, TWEEDE LID SW. INSTELLEN VAN DE STRAFVERVOLGING - VOORWAARDE.
3º ONDERZOEKSGERECHTEN - VORDERING TOT INTERNERING - TAAK VAN
DE RECHTER.
4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VORDERING TOT INTERNERING VEREISTE VERMELDINGEN.
5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.A - RECHT VAN DE INVERDENKINGGESTELDE OM OP DE
HOOGTE TE WORDEN GESTELD VAN DE BESCHULDIGINGEN - DRAAGWIJDTE.
6º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.3. A - RECHT VAN DE
INVERDENKINGGESTELDE OM OP DE HOOGTE TE WORDEN GESTELD VAN DE BESCHULDIGINGEN DRAAGWIJDTE.
1º en 2° Wegens het in artikel 442bis, tweede lid Strafwetboek bedoelde misdrijf, kan alleen
vervolging worden ingesteld op klacht van de persoon die beweert te worden belaagd.
(Art. 442bis, tweede lid Sw.)
3º, 4°, 5° en 6° De onderzoeksgerechten die uitspraak moeten doen over een vordering tot
internering, dus over de grond van de strafvordering, treden enerzijds op als
vonnisgerecht en dienen, anderzijds, te oordelen of de in de vordering tot internering van
het openbaar ministerie gegeven omschrijving van de ten laste gelegde feiten voldoende
gedetailleerd is opdat de inverdenkinggestelde zijn recht van verdediging doelmatig zou
kunnen uitoefenen1. (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging; art. 6.3,
a E.V.R.M.; art. 14.3, a I.V.B.P.R.)
(S. T. N. e.a.)

ARREST

(A.R. P.03.1153.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 26 juni 2003 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 Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
1.1. Eerste en vierde onderdeel
Overwegende, enerzijds, dat de onderzoeksgerechten die uitspraak moeten
1 Zie Cass., 23 mei 2001, A.R. P.01.0218.F, nr. 306; 13 feb. 2002, A.R. P.01.1540.F, nr. 102.
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doen over een vordering of verzoek tot internering, dus over de grond van de
strafvordering, optreden als vonnisgerecht;
Overwegende, anderzijds, dat de onderzoeksgerechten dienen te oordelen of de
in de vordering tot internering van het openbaar ministerie gegeven omschrijving
van de telastgelegde feiten, voldoende gedetailleerd is opdat de inverdenkinggestelde zijn recht van verdediging doelmatig zou kunnen uitoefenen;
Overwegende dat de onderzoeksgerechten op dit punt onaantastbaar in feite
oordelen, in zoverre zij daarbij de bewijskracht van de vordering tot internering
niet miskennen;
Dat de onderdelen in zoverre deze opkomen tegen dit oordeel van de appèlrechters, niet ontvankelijk zijn;
Overwegende voor het overige dat, anders dan de onderdelen aanvoeren, de
omschrijving van de feiten in de vordering tot internering niet een louter abstracte en algemene strafrechtelijke kwalificatie is, maar concreet aangeeft waar, in
welke periode en ten nadele van wie de rust ernstig werd verstoord door een gedrag zoals bedoeld in artikel 442bis Strafwetboek;
Dat de onderdelen in zoverre feitelijke grondslag missen;
Overwegende voorts dat de kamer van inbeschuldigingstelling op grond van
de in het eerste onderdeel weergegeven redenen van het arrest inzonderheid de
specifieke aard van het misdrijf "belaging", wettig vermocht te oordelen dat eiser
"heel duidelijk (wist) over welk conglomeraat van feitelijke gedragingen het gaat
die op zichzelf zelfs niet haarfijn kunnen worden omschreven, maar waarvan wel
vaststaat dat ze de door het openbaar ministerie voorziene kwalificatie van belaging als delictueel eindresultaat opleveren";
Dat de onderdelen in zoverre niet kunnen worden aangenomen;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters met de redenen dat eiser "door de vordering
van het openbaar ministerie ervan werd ingelicht dat hij in verdenking werd gesteld wegens een bepaald feitelijk gedrag", van die vordering een uitlegging geven die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is, mitsdien de bewijskracht van de akte niet miskennen;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
1.3. Derde onderdeel
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat eiser op de tiende bladzijde van zijn appèlconclusie uitdrukkelijk verwijst
naar een aantal concrete "feiten en feitjes" die zijn aangewezen met verwijzing
naar stukken van het strafdossier; dat, hoewel eiser beweert dat hij niet weet of
hij zich daarop moet verdedigen, die aanvoering op zichzelf een verweer is;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
2. Tweede middel
Overwegende dat naar luid van artikel 442bis, tweede lid, Strafwetboek wegens het in dat artikel bedoelde misdrijf alleen vervolging kan worden ingesteld
op een klacht van de persoon die beweert te worden belaagd;
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Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat de verweerder M. N. de in dat artikel bedoelde klacht heeft gedaan;
Overwegende dat de strafvervolging derhalve niet ontvankelijk is in zoverre
zij betrekking heeft op de feiten omschreven als gepleegd zijnde ten overstaan
van de verweerder M. N.;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat de burgerlijke rechtsvordering van de verweerder M. N., noch de beslissing van de appèlrechters daarop, gestoeld zijn op de feiten van de telastlegging in zoverre deze zijn gepleegd ten overstaan van die verweerder;
Overwegende dat het Hof vaststelt dat er geen grond bestaat voor verwijzing;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering in zoverre die
betrekking heeft op de feiten gepleegd ten overstaan van de verweerster
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de feiten bewezen verklaart als
gepleegd zijnde ten overstaan van M. N.;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal gemaakt worden op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiser in drie vierde van de kosten en laat de overige kosten ten laste van de Staat;
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing;
14 oktober 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Goethals, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. B. Schoenaerts, Antwerpen.

Nr. 501
2° KAMER - 15 oktober 2003

RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - STRAFDOSSIER - VAN VALSHEID
BETICHT STUK - ONDERZOEK WEGENS VALSHEID IN GESCHRIFTEN - AANHOUDING VAN DE
UITSPRAAK.
Uit het feit alleen dat een stuk van het strafdossier het voorwerp uitmaakt van een
onderzoek wegens valsheid in geschriften, kan niet worden afgeleid dat de rechter
verplicht is de uitspraak aan te houden tot uitspraak is gedaan over de valsheid; de
rechter beoordeelt in feite in hoeverre de uitkomst van dat onderzoek noodzakelijk is om
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tot zijn overtuiging te komen m.b.t. de bij hem aanhangig gemaakte feiten1.
(M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0931.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 mei 2003 op verwijzing
gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer, ingevolge het
arrest van het Hof van 11 september 2002.
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
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordeling wegens de telastlegging A:
Over het eerste middel:
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van artikel
6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, onduidelijk is;
Overwegende dat uit de conclusie die eiser heeft neergelegd voor het hof van
beroep, niet blijkt dat hij heeft aangevoerd "dat het attest van dokter L. [was] opgesteld in de verleden tijd en in werkelijkheid nooit meteen [was] opgesteld"; dat
het arrest, tegenover eisers bewering dat het attest van dokter L. is geantidateerd,
stelt dat het is opgesteld op verzoek "van de verbalisanten zelf, die deze arts verzocht hadden ter plaatse te komen om de dienstige geneeskundige vaststellingen
te maken, zowel wat de getroffene als de beklaagde betreft";
Overwegende dat uit het feit alleen dat een stuk van het strafdossier het voorwerp uitmaakt van een onderzoek wegens valsheid in geschriften, niet kan worden afgeleid dat de rechter verplicht is de uitspraak aan te houden tot uitspraak is
gedaan over de valsheid; dat de rechter immers in feite beoordeelt in hoeverre de
uitkomst van dat onderzoek noodzakelijk is om tot zijn overtuiging te komen met
betrekking tot de bij hem aanhangig gemaakte feiten;
Overwegende dat de appèlrechters, door te oordelen dat de voeging van het
dossier bij het onderzoek wegens valsheid niet noodzakelijk was voor het ontdekken van de waarheid, op grond dat de processen-verbaal van verhoor van de
onderzoeksrechter reeds bij het dossier van de rechtspleging waren gevoegd, in
tegenstelling tot wat het middel betoogt, niet vooraf uitspraak hebben gedaan
over de uitkomst van het onderzoek;
1 Zie Cass., 21 okt. 1986, A.R. 332, nr. 105.
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Dat het middel niet kan worden aangenomen;
(...);
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
15 oktober 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 502
2° KAMER - 15 oktober 2003

1º BORGTOCHT - VOORLOPIGE HECHTENIS – VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING INVRIJHEIDSTELLING TEGEN BORGSOM - INVERDENKINGGESTELDE VERSCHENEN BIJ ALLE
PROCESHANDELINGEN - BEKLAAGDE AFWEZIG OP DE TERECHTZITTING WAAROP HET ARREST IS
UITGESPROKEN - VEROORDELING TOT EEN NIET-VOORWAARDELIJKE VRIJHEIDSTRAF - TERUGGAVE
VAN DE BORGSOM - VOORWAARDEN.
2º VOORLOPIGE HECHTENIS — VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING INVRIJHEIDSTELLING TEGEN BORGSOM - INVERDENKINGGESTELDE VERSCHENEN BIJ ALLE
PROCESHANDELINGEN - BEKLAAGDE AFWEZIG OP DE TERECHTZITTING WAAROP HET ARREST IS
UITGESPROKEN - VEROORDELING TOT EEN NIET-VOORWAARDELIJKE VRIJHEIDSTRAF - TERUGGAVE
VAN DE BORGSOM - VOORWAARDEN.
1º en 2° Wanneer een beklaagde in voorlopige hechtenis is genomen en tegen borgsom in
vrijheid is gesteld, hangt de teruggave van de borgsom niet alleen af van de voorwaarde
dat hij bij alle proceshandelingen verschenen is, maar ook dat hij verschenen is voor de
tenuitvoerlegging van het vonnis; die tweede voorwaarde voor de teruggave is niet
vervuld, wanneer de beklaagde is veroordeeld tot een niet-voorwaardelijke
gevangenisstraf en zijn onmiddellijke aanhouding niet is gevorderd1.
(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1155.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 juni 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer, in zoverre dat arrest de door
eiser neergelegde borgsom weigert vrij te geven.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
1 Zie cass., 12 mei 1982, nr. 2147, nr. 544, met noot.
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III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een memorie, waarvan een eensluidend afschrift
aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel in zijn geheel:
Overwegende dat, luidens artikel 35, §4, vijfde lid van de wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis, de borgsom toegewezen wordt aan de Staat,
zodra gebleken is dat de verdachte zonder wettige reden van verschoning niet
verschenen is bij enige proceshandeling of ter tenuitvoerlegging van het vonnis;
Overwegende dat het arrest zegt dat er geen grond bestaat om de door eiser
neergelegde borgsom van 7.436,78 euro vrij te geven, op grond "dat [deze] noch
op de terechtzitting van 12 september 2000 van de Correctionele Rechtbank te
Brussel noch op die van 7 februari 2003 van het hof [van beroep] is verschenen";
Dat, aldus, de appèlrechters hun voormelde beslissing niet naar recht verantwoorden, aangezien, enerzijds, het arrest de bewijskracht van het proces-verbaal
van de terechtzitting van 12 september 2000 miskent, dat de verschijning van eiser op die terechtzitting vaststelt, en, anderzijds, deze niet hoefde te verschijnen
op de terechtzitting van 7 februari 2003, daar hij er vertegenwoordigd werd door
zijn advocaat en de zaak er is verdaagd wegens overbezetting van de rol, zonder
verzet van het openbaar ministerie;
Overwegende dat, evenwel, het Hof van Cassatie de in het middel bekritiseerde reden, waarop de bestreden beslissing gegrond is, kan vervangen door een
rechtsgrond die het dictum verantwoordt;
Overwegende dat de voormelde wetsbepaling de teruggave van de borgsom
niet alleen afhankelijk maakt van de voorwaarde dat de inverdenkinggestelde op
alle proceshandelingen verschenen is, maar ook dat hij verschenen is voor de
tenuitvoerlegging van het vonnis;
Overwegende dat het hof van beroep eiser veroordeelt tot een niet-voorwaardelijke gevangenisstraf van zestien maanden en niet is gevorderd eisers onmiddellijke aanhouding te bevelen;
Dat de tweede voorwaarde voor de teruggave dus niet was vervuld en het hof
van beroep overigens niet had kunnen vaststellen dat dit was geschied;
Overwegende dat het middel, al is het gegrond, niet kan leiden tot vernietiging
en bijgevolg niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
15 oktober 2003 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Fischer, waarnemend
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voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
P. François, Brussel.

Nr. 503
1° KAMER - 16 oktober 2003

WRAKING - STRAFZAKEN - VORDERING INGESTELD DOOR EEN DERDE BIJ HET GESCHIL.
De vordering tot wraking die wordt ingesteld door een verzoeker die geen partij is bij het
geschil in het raam waarvan hij de wraking nastreeft van de betrokken magistraten, nl. de
rechter of het openbaar ministerie, is niet-ontvankelijk1. (Artt. 828, 1°, 832 en 835 Ger.W.)
(F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1324.F)

I. Verzoek
Op 15 oktober 2003 heeft verzoeker ter griffie van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Luik een verzoekschrift tot wraking neergelegd tegen Marianne Lejeune, advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Luik.
Avocaat-generaal Lejeune heeft verklaard dat de procedure tot wraking ingevolge artikel 832 niet geoorloofd was;
II. Rechtspleging voor het Hof
De zaak is bij beschikking van 15 oktober 2003 van de voorzitter verwezen
naar de eerste kamer van het Hof.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat uit de gegevens die aan het Hof zijn voorgelegd, blijkt dat
verzoeker geen partij is bij het geschil naar aanleiding waarvan hij advocaat-generaal Lejeune wil wraken;
Dat het verzoek niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Wijst het verzoek af;
Stelt de gerechtsdeurwaarder Marc Sacré, Jettelaan 32 te Koekelberg aan om
1 Zie Cass., 22 maart 2002, A.R. C.02.0116.F, nr. 197.
In de bovenstaande zaak was het O.M. van oordeel dat de vordering kennelijk niet-ontvankelijk was,
enerzijds, wegens die redenen die vermeld zijn in het besproken arrest van het Hof, anderzijds, omdat
de wrakingsgrond hier niet van toepassing was op het betrokken openbaar ministerie (artt. 828, 1° en
832 Ger.W.). Het O.M. suggereerde ook dat het Hof toepassing zou maken van art. 838, derde lid
Ger.W.
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het arrest ten verzoeke van de griffier binnen achtenveertig uren te betekenen;
Veroordeelt verzoeker in de kosten.
16 oktober 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal.

Nr. 504
1° KAMER - 16 oktober 2003

1º VORDERING IN RECHTE - VOORBEHOUD - NIET VERLEEND - CONCLUSIE BELANG - VOORWAARDE.
2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - VOORBEHOUD NIET VERLEEND - CONCLUSIE - VOORWAARDE.
1º en 2° Niet ontvankelijk bij gemis aan belang is het cassatiemiddel dat aanvoert dat aan
eiser het door hem gevorderde voorbehoud niet werd verleend, als hij dit heeft
geformuleerd in een conclusie waarop de melding van de neerlegging door de griffier
werd aangebracht en die niet uit het debat is geweerd door de rechter1.
(V. e.a. T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.02.0151.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 23 november 2001 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
(...)
3. Derde onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat:
1. evenmin gewag kan worden gemaakt van derden-medeplichtigheid van verweerder aan de ontbinding van de overeenkomst en de tweede overeenkomst van
29 november 1995;
2. de beweerde pachtovereenkomst van 6 november 1995 in hoofde van ver1 Zie Cass., 4 april 1989, A.R. 2498, nr. 428 en 18 dec. 1989, A.R. 6678 en 24; zie evenwel ook
Cass., 24 maart 1999, A.R. P.98.1447.F, nr. 176.
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weerder een "res inter alios acta" was;
Dat zij daardoor de ondergeschikte vordering van de eisers tot nietigverklaring
of verklaring van niet-tegenwerpelijkheid van de ontbindingsovereenkomst van
de eerste koop-verkoop van het perceel en van de navolgende verkoop aan G.
verwerpen en beantwoorden;
Overwegende dat de eisers geen belang vertonen om aan te voeren dat het door
hen gevorderde voorbehoud niet werd verleend, nu zijzelf dit voorbehoud hebben geformuleerd in een conclusie waarop de melding van de neerlegging door
de griffier werd aangebracht en die conclusie niet uit het debat is geweerd door
de rechter;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eisers in de kosten.
16 oktober 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gedeeltelijk andersluidende conclusie2 van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Maes en Verbist.

Nr. 505
1° KAMER - 16 oktober 2003

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - SCHADE INGEVOLGE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - GETROFFENE
DIE EEN BRUGPENSIOEN GENIET - GEVOLGEN.
De omstandigheid dat de getroffene van een door een derde foutief veroorzaakt ongeval
een brugpensioen geniet, verhindert niet noodzakelijk dat de getroffene schade lijdt
ingevolge zijn arbeidsongeschiktheid nu een brugpensioen niet uitsluit dat het slachtoffer
een economische waarde behoudt. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(AXA-ROYALE BELGE N.V. T. MERCATOR VERZEKERINGEN N.V.)

ARREST

(A.R. C.01.0580.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 maart 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
2 Wat het derde onderdeel betreft concludeerde het O.M. tot vernietiging van het vonnis in zoverre
het naliet uitspraak te doen over het gevorderde voorbehoud.
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Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Uit het beroepen vonnis van 15 december 1997 en het arrest blijken de volgende feiten:
1. J. G. is werknemer van de NV Sidmar;
2. hij werd slachtoffer van een verkeersongeval op weg naar zijn werk op 4 augustus 1982;
3. eiseres is de arbeidsongevallenverzekeraar van de NV Sidmar;
4. verweerster is de W.A.M.-verzekeraar van de voor het ongeval aansprakelijke Verdegem;
5. eiseres vordert van verweerster onder meer de bedragen terug die zij aan het
slachtoffer G. verschuldigd is voor tijdelijke en bestendige arbeidsongeschiktheid;
6. het slachtoffer G. geniet vanaf 27 oktober 1986 brugpensioen;
7. het arrest verklaart die vordering in zoverre die betrekking heeft op de vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid na het brugpensioen en voor de
bestendige arbeidsongeschiktheid ongegrond.
IV. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen beginsel van de autonomie van de procespartijen, algemeen beschikkingsbeginsel genoemd;
- het algemeen beginsel van de eerbied voor de rechten van de verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het aangevochten arrest van 2 maart 2001 veroordeelt verweerster de NV Mercator &
Noordstar, handelend als W.A.M.-verzekeraar van de voor het ongeval verantwoordelijke
bestuurder, tot betaling aan eiseres de NV Axa Royale Belge, handelend als arbeidsongevallenverzekeraar gesubrogeerd in de rechten van de getroffen werknemer G., van een
hoofdsom van slechts 4.120.610 BEF met rente (onder aftrek van het betaalde voorschot
van 1.234.935 BEF), en verklaart de vordering ongegrond die eiseres lastens verweerster
ingesteld had tot het verkrijgen van, enerzijds, een vergoeding van 2.243.852 BEF voor de
periode van 3 september 1987 tot 29 oktober 1990 van 100 pct. tijdelijke arbeidsongeschiktheid en, anderzijds, een vergoeding van 3.076.236 BEF voor de periode van 30 oktober 1990 tot 31 oktober 1994 voor 100 pct. blijvende arbeidsongeschiktheid;
Het arrest beslist tot deze ongegrondverklaring op grond van onder andere volgende
overwegingen:
"In de zaak ar. 1587/98 beoogt (eiseres) de aan haar toekomende vergoedingen te doen
bepalen op 9.440.698 BEF, namelijk:
- T.A.O.: 3.754.479 BEF
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- B.A.O.: 3.076.236 BEF
- hulp van derden: 104.002 BEF
- verplaatsingskosten en geneeskundige uitgaven: 2.287.772 BEF
- prothese kapitaal: 218.209 BEF
Daarop brengt zij 1.234.935 BEF in mindering.
De rechtbank heeft beslist dat het slachtoffer G., gelet op het feit dat hij vanaf 27 oktober 1986 brugpensioen geniet, niet langer inkomstenverlies lijdt en vanaf dan tegenover
de aansprakelijke derde geen aanspraken uit dien hoofde kan laten gelden. Vermits de
consolidatie van de letsels pas op 30 oktober 1990 tussenkomt (70 pct. fysieke invaliditeit,
100 pct. economische invaliditeit) worden ook de aanspraken van de arbeidsongevallenverzekeraar op de vergoedingen blijvende arbeidsongeschiktheid afgewezen (...).
De arbeidsongevallenverzekeraar die de wettelijke vergoedingen heeft betaald is krachtens artikel 47 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 gesubrogeerd in de rechten
van de getroffene en heeft een vordering op degene die aansprakelijk is voor het arbeidsongeval of op diens verzekeraar tot beloop van wat hij aan wettelijke vergoedingen heeft
betaald, zonder dat deze vordering het bedrag van de schadeloosstelling mag overschrijden dat de getroffene voor dezelfde schade volgens het gemene recht had kunnen verkrijgen.
Ten deze wordt aan de getroffene in gemeen recht geen schadevergoeding wegens inkomstenverlies toegekend vanaf 27 oktober 1986 omwille van het feit dat de getroffene
vanaf die datum een brugpensioen ontvangt en bijgevolg geen inkomstenverlies heeft. Dit
staat niet ter discussie.
(Eiseres) is het met deze benadering niet eens. Het brugpensioen heeft volgens haar een
oorzaak en een voorwerp dat verschillend is van de gemeenrechtelijke schadeloosstelling.
Sociale uitkeringen mogen niet in mindering worden gebracht op de schadevergoeding.
Zij verwijst daarvoor naar cassatierechtspraak (onder andere het cassatiearrest van 28
april 1992, R.W. 1993-1994, 13621) en naar rechtsleer. Vermits het vervangingsinkomen
niet strekt tot vergoeding van de schade die de benadeelde van een onrechtmatige daad
heeft geleden, kan dit vervangingsinkomen niet worden in mindering gebracht op de schadevergoeding verschuldigd door de derde aansprakelijke en/of door zijn verzekeraar. Het
recht op werkloosheidsuitkeringen of het recht op een overlevingspensioen berust volgens
die rechtspraak en rechtsleer immers op een andere grondslag dan een onrechtmatige
daad. De uitkeringen worden principieel ongevraagd, louter uit hoofde van de wet, toegekend.
Het brugpensioen is echter niet te beschouwen als een eigenlijk vervangingsinkomen.
Het betreft een recht dat aanvankelijk werd toegekend aan werknemers die minstens zestig of vijfenvijftig jaar zijn, naargelang het mannen of vrouwen betreft (nadien nog versoepeld qua leeftijd), dat pas aan de werknemer wordt toegekend wanneer hij zijn werkgever daarom verzoekt. Het betreft niet uitkeringen (zoals de arbeidsongeschiktheiduitkeringen en/of de werkloosheidsvergoedingen), die het verlies van het vermogen om arbeidsinkomsten door het verrichten van arbeid te verwerven vervangen, maar een inkomen dat
aan de werknemer wordt toegekend op grond van het bereiken van een wettelijk of conventioneel bepaalde leeftijd, op zijn verzoek en op grond van zijn beslissing om niet langer beschikbaar te zijn op de arbeidsmarkt, dit wil zeggen niet langer principieel beroep te
zullen doen op het vermogen om door het verrichten van arbeid inkomsten te verwerven.
Het betreft tot slot een volstrekt vrijwillige, niet opgedrongen, beslissing van de benadeelde. Van verlies of vermindering van het vermogen om door het verrichten van arbeid inkomsten te verwerven is niet langer sprake. Dergelijk slachtoffer kan derhalve vanaf de
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toekenning van het brugpensioen geen beroepsschade wegens een onvermogen om te verdienen ingevolge arbeidsongeschiktheid inroepen. De schadevergoeding in gemeen recht
wordt in concreto begroot, rekening houdend met de objectieve elementen op het ogenblik
van de uitspraak. Uit de omstandigheid dat de benadeelde vanaf 27 oktober 1986 brugpensioen genoot mocht de rechtbank concluderen dat vanaf die datum schade wegens het verlies van het vermogen om door het verrichten van arbeid inkomen te verwerven niet meer
aanwezig was. De betrokkene heeft zulke schade evenmin gevorderd.
Het hoger beroep van (eiseres) inzake de TAO en de BAO is ongegrond".
Grieven
(...)
1.6. Zesde onderdeel
Overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, mag bij de berekening in gemeen recht van de materiële schade ingevolge tijdelijke en/of blijvende arbeidsongeschiktheid in hoofde van een getroffen werknemer, het brugpensioen van deze
werknemer niet in aanmerking genomen worden.
Oorzaak en voorwerp van, enerzijds, het brugpensioen en, anderzijds, de gemeenrechtelijke schadeloosstelling zijn immers verschillend.
Het brugpensioen vindt zijn rechtsoorzaak niet in het misdrijf waaraan de voor het verkeersongeval verantwoordelijke bestuurder zich schuldig maakte (onopzettelijke toebrenging van slagen of verwondingen) en strekt niet tot vergoeding van de schade die de getroffen werknemer ten gevolge van het ongeval heeft opgelopen.
Het brugpensioen is gegrond op de overeenkomst tussen werknemer en werkgever en
op de wetgeving betreffende het brugpensioen.
De vergoeding in gemeen recht die aan de getroffen werknemer (of aan de in zijn rechten gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar) toekomt, dient derhalve vastgesteld te
worden onder abstractie van het brugpensioen.
Het aangevochten arrest kon op grond van de vaststelling dat de door het ongeval van 4
augustus 1982 getroffen werknemer G. vanaf 27 oktober 1986 een brugpensioen genoot,
derhalve niet wettig oordelen dat de heer G. vanaf die datum in gemeen recht geen schade
meer leed ingevolge het litigieuze ongeval en de vorderingen van eiseres tot het bekomen
van de bedragen van 2.243.852 BEF en 3.076.236 BEF ongegrond waren.
Hieruit volgt dat het arrest niet wettelijk verantwoord is en de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek schendt.
(...)

V. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Zesde onderdeel
Overwegende dat het onderdeel aanvoert dat bij het bepalen van de schadevergoeding in gemeen recht abstractie moet worden gemaakt van het feit dat de getroffene een brugpensioen ontvangt, en dat het arrest, door hierbij met dit feit wel
rekening te houden, de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
schendt;
Overwegende dat de omstandigheid dat de getroffene van een door een derde
foutief veroorzaakt ongeval een brugpensioen geniet, niet noodzakelijk verhindert dat de getroffene schade lijdt ingevolge zijn arbeidsongeschiktheid;
Dat een brugpensioen niet uitsluit dat het slachtoffer een economische waarde
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behoudt;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat uit de omstandigheid dat de getroffene
vanaf 27 oktober 1986 brugpensioen genoot, volgt dat vanaf die datum schade
wegens het verlies van het vermogen om door het verrichten van arbeid inkomen
te verwerven niet meer aanwezig was; dat het aldus zijn beslissing niet naar echt
verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vordering van eiseres tot vergoeding van schade ingevolge arbeidsongeschiktheid vanaf 27 oktober 1986 afwijst, geen gerechtelijke rente toekent vanaf de uitspraak op de vergoedende rente en uitspraak doet over de kosten;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
16 oktober 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 506
1° KAMER - 16 oktober 2003

1º BELASTINGEN (MET DE INKOMSTENBELASTINGEN GELIJKGESTELDE) VERKEERSBELASTING OP MOTORVOERTUIGEN - VRIJSTELLINGEN VOERTUIGEN UITSLUITEND AANGEWEND TOT VERHURING MET BESTUURDER - BEGRIP.
2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 159 MET DE INKOMSTENBELASTINGEN GELIJKGESTELDE BELASTINGEN - VERKEERSBELASTING OP
MOTORVOERTUIGEN - VRIJSTELLINGEN - VOERTUIGEN AANGEWEND TOT VERHURING MET
BESTUURDER - VERHURING MET HET OOG OP HET VERVOER VAN PERSONEN TER GELEGENHEID VAN
PLECHTIGHEDEN.
3º BELASTINGEN (MET DE INKOMSTENBELASTINGEN GELIJKGESTELDE) VERKEERSBELASTING OP MOTORVOERTUIGEN - VRIJSTELLINGEN VOERTUIGEN UITSLUITEND AANGEWEND TOT VERHURING MET BESTUURDER - ARTIKEL 159 G.W.
(1994) - VERHURING MET HET OOG OP HET VERVOER VAN PERSONEN TER GELEGENHEID VAN
PLECHTIGHEDEN.
1º Art. 5, §1, 8° van het W.I.G.B., krachtens hetwelk de autovoertuigen die uitsluitend
aangewend worden tot verhuring met bestuurder van de verkeersbelasting op de
autovoertuigen zijn vrijgesteld, vereist niet dat de verhuring gebeurt met het oog op het
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vervoer van personen ter gelegenheid van plechtigheden. (Art. 5, §1, 8° W.I.G.B.)
2º en 3° De machtiging aan de Koning verleend om de voorwaarden en de
toepassingsmodaliteiten vast te stellen van de in artikel 5, §1, 8° W.I.G.B. voorziene
vrijstelling van verkeersbelasting voor de autovoertuigen die uitsluitend aangewend
worden tot verhuring met bestuurder, houdt voor de Koning niet de macht in om de
toepassing van deze vrijstelling te beperken tot verhuringen met het oog op het vervoer
van personen ter gelegenheid van plechtigheden 1. (Art. 159 G.W. 1994; art. 5, §1, 8°
W.I.G.B.; art. 15, §2, 2° K.B. 8 juli 1970)
(SETTRA N.V. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. F.01.0029.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 december 2000 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 5, §1, 8° van het koninklijk besluit van 23 november 1965 houdende codificatie van de wettelijke bepalingen betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (hieran WIGB), in de versie van voor de wijziging bij wet van 25 januari
1999;
- artikel 15, §2 van het koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest beslist onder het afwijzen als ongegrond van de fiscale voorziening
van eiseres en haar veroordeling tot de kosten, dat de door eiseres gevraagde vrijstelling
van verkeersbelasting niet verleend kan worden omdat haar activiteiten niet kunnen beschouwd worden als vervoer ter gelegenheid van plechtigheden, op grond van de motieven:
"Dat de betwisting de vraag betreft of (eiseres) al dan niet voor vrijstelling van verkeersbelasting in aanmerking komt (...); dat artikel 170 van de Grondwet tot gevolg heeft
dat noch de Koning, noch de minister van Financiën, noch de Executieven, noch de Bestendige deputatie van de Provincieraad, noch de Burgemeester, noch het schepencollege
belastingen kunnen heffen; dat zij ook de toepassingssfeer van een fiscale beschikking
niet kunnen uitbreiden, noch beperken, noch vrijstellingen of verminderingen inkrimpen
of invoeren; dat daarbij evenwel in acht dient genomen te worden dat deze organen tot
taak hebben de fiscale bepalingen uit te voeren en te dien einde de nodige besluiten uit te
vaardigen om hun uitvoering te verzekeren, zulks zover zij niet buiten het kader gaan van
1 Zie Cass., 5 sept. 1996, A.R. nr. F.96.0003.F, A.C. 1996, nr. 294.
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de uit te voeren beschikkingen; dat buiten de volmachtwetten, verscheidene wettelijke beschikkingen aan de Koning niet alleen de zorg laten om de wetten uit te voeren maar ook
om deze aan te vullen, onder meer door het bepalen van de 'voorwaarden en modaliteiten'
voor het bekomen van een vermindering; dat artikel 5, §1, 8° K.B. 23 november 1965
houdende codificatie, dat kracht van wet heeft, aan de Koning de bevoegdheid verleent
om de voorwaarden en de toepassingsmodaliteiten van deze paragraaf vast te stellen; dat
deze voorwaarden en modaliteiten zijn vastgelegd in artikel 15, §2 van het K.B. van 8 juli
1970; dat rekening houdende met hetgeen hiervoor werd uiteengezet, het K.B. van 8 juli
1970 noch het K.B. van 23 november 1965 noch de Grondwet heeft geschonden; dat
evenmin enige ongelijkheid in het leven werd geroepen; dat er dan ook geen enkele reden
is om de bepalingen van artikel 15, §2 K.B. van 8 juli 1970 niet toe te passen".
Grieven
Het hoger aangehaald artikel 5, §1, 8° WIGB verleent vrijstelling van de verkeersbelasting aan "de autovoertuigen die uitsluitend aangewend worden hetzij tot taxidienst, hetzij
tot verhuring met bestuurder".
Deze bepaling, met kracht van wet, vereist niet met betrekking tot de autovoertuigen
die uitsluitend aangewend worden tot verhuring met bestuurder dat zij verhuurd moeten
worden "om ter gelegenheid van plechtigheden personen te vervoeren".
Krachtens artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet is de Koning niet gemachtigd
deze bij wet verleende vrijstelling in te krimpen door de draagwijdte van de hogere norm
te beperken.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig de door eiseres op grond van het hoger
aangehaalde artikel 5, §1, 8° WIGB gevraagde vrijstelling van verkeersbelasting weigert
om reden dat haar "activiteiten niet kunnen beschouwd worden als vervoer ter gelegenheid van plechtigheden", zoals bepaald door de Koning in artikel 15, §2, 2° van het koninklijk besluit van 8 juli 1970, hetgeen in strijd is met de draagwijdte van de hogere
norm die deze beperking niet bevat (schending van de in de aanhef van het middel aangehaalde bepalingen).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Overwegende dat artikel 5, §1, 8° van het koninklijk besluit van 23 november
1965 houdende codificatie van de wettelijke bepalingen betreffende de met de
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, zoals te dezen van toepassing,
bepaalt dat van de verkeersbelasting op de autovoertuigen zijn vrijgesteld de autovoertuigen die uitsluitend aangewend worden tot verhuring met bestuurder; dat
hetzelfde artikel 5, §1, in fine, de Koning machtigt om de voorwaarden en de
toepassingsmodaliteiten van deze paragraaf vast te stellen;
Overwegende dat artikel 15, §2, 2° van het koninklijk besluit van 8 juli 1970
houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen
gelijkgestelde belastingen bepaalt dat bedoelde vrijstelling van toepassing is op
de autovoertuigen die, naar constructie en uitrusting, geschikt zijn voor het vervoer van ten hoogste negen personen, de bestuurder inbegrepen, en die, met uitsluiting van elk ander gebruik, met bestuurder worden verhuurd om ter gelegenheid van plechtigheden, personen te vervoeren op voorwaarde dat de duur van
elke verhuring niet meer dan één dag bedraagt en dat de verhuring op het voertuig en niet op elk der plaatsen slaat;
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Overwegende dat de machtiging aan de Koning verleend om de voorwaarden
en de toepassingsmodaliteiten vast te stellen van de in artikel 5, §1, 8° WIGB bedoelde vrijstelling, voor de Koning, niet de macht inhoudt om de toepassing van
deze vrijstelling te beperken tot verhuringen met het oog op het vervoer van personen ter gelegenheid van plechtigheden;
Overwegende dat het bestreden arrest de voorziening van eiseres niet kon verwerpen omdat eiseres haar voertuigen niet verhuurt om ter gelegenheid van
plechtigheden personen te vervoeren;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
16 oktober 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. 507
1° KAMER - 16 oktober 2003

1º INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING —
VASTSTELLING VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN — BEDRIJFSVERLIEZEN - AFTREK AFZONDERLIJKE AANSLAG OP NIET VERANTWOORDE KOSTEN.
2º INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING —
AFZONDERLIJKE AANSLAGEN — ALLERLEI - AANSLAG OP NIET VERANTWOORDE KOSTEN - AFTREK
VAN VORIGE VERLIEZEN.
1º en 2° Geen aftrek van vorige verliezen mag worden verricht op de grondslag van de
bijzondere afzonderlijke aanslag op niet verantwoorde kosten. (Artt. 206, §1 en 207, lid 2
W.I.B. 1992)
(R-EDITIONS N.V. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. F.01.0086.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 september 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
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II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift vier middelen aan.
(...)
4. Vierde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 206 en 219 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992);
- de artikelen 21 en 48, §2 van de wet van 4 mei 1999 houdende diverse fiscale bepalingen.
(...)
4.2. Tweede onderdeel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 206 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992).
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest houdt voor dat op de betwiste aanslag geen vorige verliezen aangezuiverd kunnen worden.
Grieven
Uit de door eiseres overeenkomstig artikel 381 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (zoals van toepassing in de fiscale procedure voor de wijzigingen door de wetten
van 15 en 23 maart 1999) neergelegde stukken blijkt een vorig verlies van 5.512.690
BEF.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest door het vorig verlies niet aan te rekenen op de
eventueel belastbare grondslag, artikel 206 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
schendt dat voorschrijft dat vorige beroepsverliezen achtereenvolgens afgetrokken worden
van de winst van elk volgende belastbaar tijdperk.

IV. Beslissing van het Hof
(...)
4. Vierde middel
(...)
4.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 206, §1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), tot bepaling van het netto-inkomen van aan de vennootschapsbelasting onderworpen vennootschappen, vorige beroeps-verliezen achtereenvolgens van de winst van elk volgende belastbare tijdperk worden afgetrokken;
Dat artikel 207, tweede lid, dat is opgenomen in de onderafdeling 5 van titel
III, Hoofdstuk II, afdeling IV van dit wetboek omvattende de gemene bepalingen
betreffende de in de artikelen 199 tot 206 omschreven aftrekken, bepaalt dat
geen aftrek mag worden verricht op het gedeelte van de winst dat voortkomt van
abnormale of goedgunstige voordelen vermeld in artikel 79, noch op de grondslag van de bijzondere afzonderlijke aanslag op de niet verantwoorde kosten in-
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gevolge artikel 219;
Dat de aftrek die blijkens artikel 207, tweede lid van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) niet mag worden verricht betrekking heeft op de aftrekken geregeld door de artikelen 199 tot 206 en derhalve ook de aftrek omvat
van vorige verliezen, waarvan sprake in artikel 206;
Overwegende dat hieruit volgt dat geen aftrek van vorige verliezen mag worden verricht op de grondslag van de bijzondere afzonderlijke aanslag op niet verantwoorde kosten;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten;
16 oktober 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. A. Van Roosbroeck, Antwerpen en Claeys Boúúaert.

Nr. 508
1° KAMER - 17 oktober 2003

CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE VERMELDINGEN ONTVANKELIJKHEID.
Het middel dat het bestreden arrest verwijt een niet-ingetrokken benoemingsbesluit toe te
passen, ook al is het onwettig, is niet ontvankelijk als het geen schending van art. 159
G.W. aanvoert1. (Art. 1080 Ger.W.)
(FRANSE GEMEENSCHAP VAN BELGIË T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0283.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 6 september 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
...
IV. Beslissing van het Hof
1 Cass., 24 nov. 1988, A.R. nr. 8242, nr. 180.
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Tweede middel
Derde onderdeel
Overwegende dat het middel waarin aan het arrest wordt verweten dat het beslist dat "[verweerder] zijn hoedanigheid van professor algemene vakken bezit
op grond van zijn benoeming", betoogt dat verweerder niet tot professor algemene vakken had kunnen worden benoemd krachtens de wettelijke bepalingen
waarvan hij de schending aanvoert;
Overwegende dat het arrest om de in de eerste twee onderdelen vergeefs bekritiseerde redenen beslist dat de benoeming van verweerder niet is ingetrokken;
Overwegende dat het onderdeel aan het arrest verwijt dat het toepassing maakt
van een benoemingsakte die, ondanks de onwettigheid ervan, niet is ingetrokken;
Dat het onderdeel, daar het niet de schending van artikel 159 van de Grondwet
aanvoert, niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
17 oktober 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Draps.

Nr. 509
1° KAMER - 17 oktober 2003

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) - DESKUNDIGENVERSLAG INACHTNEMING DOOR DE RECHTER - GEVOLG.
Het feit dat de rechter acht slaat op bepaalde gegevens van een deskundigenverslag
impliceert niet dat hij de besluiten ervan overneemt1.
(C. T. WAALS GEWEST)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0015.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 15 maart 2000 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
1 Cass., 5 april 1996, A.R. nr. A.94.0002.F, nr. 111.
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Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middelen
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het bestreden vonnis vermeldt "dat (eiser) geen enkel gegeven aanbrengt dat de redenering van de eerste rechter kan tegenspreken, wiens
beslissing op alle punten zal worden bevestigd";
Dat het aldus de gronden overneemt waarop het beroepen vonnis zijn beslissing laat steunen;
Eerste onderdeel
Overwegende dat het bestreden vonnis, noch op eigen gronden, noch op die
van de eerste rechter, verwijst naar de in het middel weergegeven besluiten van
het deskundigenverslag;
Dat het feit dat de rechter acht slaat op bepaalde gegevens van een deskundigenverslag, niet impliceert dat hij de besluiten ervan overneemt;
Dat het bestreden vonnis, met de consideransen waartegen het middel opkomt,
de bewijskracht van het deskundigenverslag niet miskent;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
17 oktober 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Draps en Simont.

Nr. 510
1° KAMER - 17 oktober 2003

BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID BEOORDELINGSVRIJHEID - ALGEMEEN BEKEND FEIT - ALGEMENE ERVARINGSREGEL - BEGRIP.
Wegenwerken die lang hebben aangesleept en algemeen gekend waren, inzonderheid
door een vrederechter die zijn kanton kent en op de hoogte is van de belangrijke
gebeurtenissen die er zich afspelen, vormen geen algemeen bekend feit of een
algemene ervaringsregel, maar een feit dat, aangezien het niet blijkt uit enig stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan, de appèlrechters uit eigen wetenschap bekend was1.
(D.C. IMMO N.V. T. T. e.a.)

1 Zie Cass., 11 jan. 2001, A.R. C.00.0192.F, nr. 19.
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ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0067.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis dat op 16 september 2002 door
de Rechtbank van Koophandel te Namen in hoger beroep is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
...
IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Tweede onderdeel:
Overwegende dat het bestreden vonnis, om te beslissen dat het is aangetoond
dat de openbare werken die in de buurt van het restaurant van de verweerders
zijn uitgevoerd de exploitatie daarvan ernstig hebben gehinderd en de achterstallige betaling van de door de verweerders aan eiseres verschuldigde huur verantwoordden, stelt dat "de werken die zijn uitgevoerd aan de boulevard du Nord en
die lang hebben aangesleept algemeen gekend waren en dus ook door een vrederechter die zijn kanton kent en op de hoogte is van de belangrijke gebeurtenissen
die er zich afspelen";
Overwegende dat de appèlrechters aldus hun beslissing niet op een algemeen
bekend feit of op een algemene ervaringsregel hebben gegrond, maar op een feit
dat, aangezien het niet blijkt uit enig stuk waarop het Hof vermag acht te slaan,
hen uit eigen wetenschap bekend was;
Dat het bestreden vonnis bijgevolg de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat dit onderdeel in die mate gegrond is;
En overwegende dat de vernietiging van de beslissing op de hoofdvordering
van eiseres zich uitstrekt tot de beslissing op de tegenvordering van de verweerders, gelet op het verband dat het bestreden vonnis tussen die twee beslissingen
heeft gelegd;
Over de andere grieven:
Overwegende dat het andere onderdeel van het eerste middel en het tweede
middel die tot geen ruimere vernietiging kunnen leiden, niet hoeven te worden
onderzocht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis behalve in zoverre het het principaal hoger beroep aanneemt en uitspraak doet over het incidenteel hoger beroep;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
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deeltelijk vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de bodemrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Koophandel te Dinant,
zitting houdend in hoger beroep.
17 oktober 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Simont.

Nr. 511
3° KAMER - 20 oktober 2003

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING —
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - UITKERINGEN VERZEKERINGSINSTELLING - TERUGVORDERING - SUBROGATIE - BEPERKING - GEMEEN RECHT.
De verzekeringsinstelling die op grond van de Z.I.V.-wet ongeschiktheidsuitkeringen heeft
toegekend, is voor het gehele bedrag ervan in de plaats gesteld van haar rechthebbende,
ten aanzien van diegene die, op grond van het gemene recht, voor de ongeschiktheid
aansprakelijk is, met deze beperking dat het bedrag van de vordering van de
verzekeringsinstelling niet hoger kan zijn dan het bedrag dat de rechthebbende in het
gemene recht zou toekomen voor de veroorzaakte ongeschiktheid. (Art. 76quater, §2,
vierde lid Z.I.V.-Wet 1963; art. 136, §2, vierde lid Gecoördineerde wet 14 juli 1994
betreffende de verplichte verzekering van geneeskundige verzorging en uitkering)
(L.C.M. T. ROYAL & SUNALLIANCE N.V.)

ARREST

(A.R. C.02.0582.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 maart 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de Voorzitter van 17 september 2003 werd deze zaak naar
de derde kamer verwezen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 76quater, §2, alinea 4 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit-
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keringen (dat het voorheen bestaande artikel 70, §2, omvormde bij artikel 44 van de wet
van 30 december 1988, B.S. 5 januari 1989, met uitwerking op 1 januari 1989) en artikel
136, §2, alinea 4 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering.
Aangevochten beslissing
Eiser, handelend als ziekenfonds gesubrogeerd in de rechten van haar verzekerde X,
stelde hoger beroep in tegen het vonnis in eerste aanleg van 15 mei 1996 in zover het haar
lastens verweerster als vergoeding voor materiële schade tijdelijke arbeidsongeschiktheid
slechts 47.850 BEF, thans 1.186,17 € toekende.
In hoger beroep vorderde eiser voor deze schadepost -deels bij uitbreiding van zijn eiseen vergoeding van 283.985 BEF (thans 7.039,80 €) + 155.850 BEF (thans 3.863,42 €) =
439.835 BEF (thans 10.903,22 €) plus intresten.
Het aangevochten arrest verklaart deze vordering voor slechts 1.997,35 € (voorheen
80.573 BEF) plus intresten gegrond op grond van volgende redenen:
"C. Vordering vergoeding arbeidsongeschiktheid TWO
"De eerste rechter oordeelde in casu dat de vordering van LCM (=eiser) als gesubrogeerde begrensd is door de verrichte uitkeringen én tot de rechten die de verzekerde heeft
in gemeen recht tegen de derde aansprakelijke.
De eerste rechter aanvaardde niet dat er een volledig inkomstenverlies in het kader van
het PWA-statuut werd gevorderd en de arbeidsongeschiktheid niet kan worden aangezien
als 100 pct. voor een langere periode dan diegene die de deskundige weerhield.
De eerste rechter overwoog dat x reeds vroeger het werk had kunnen hernemen, wat ze
niet gedaan heeft, dat ze zich kon verplaatsen en vroeger werkbekwaam was.
Deze wetenschap gaat, volgens toelichting van partijen ter zitting van 5 februari 2002,
terug op hetgeen de geneesheer-deskundige optekende in zijn verslag p. 4, meer specifiek
een mening van de eigen geneesheer van X, zijnde Dr. X Het medisch verslag van de geneesheer-deskundige vermeldt echter ook dat X daarop een ander arts consulteerde die
verdere subjectieve klachten van X onderzocht.
(Eiser) daarentegen stelt dat zijn verzekerd lid door het ongeval haar volledige werkloosheidsuitkering en bijkomende vergoeding verloor en niet een bepaald percentage ervan en ze alle schade ten gevolge hiervan kan verhalen op (verweerster) en dit doet op basis van het gemeen recht.
(Eiser) vordert bijgevolg a rato van 100 pct. wat hij heeft betaald tot aan de oppensioenstelling van X:
- de deelvordering tussen 22 januari 1990 en 28 februari 1994 of 1.285 dagen x 21,89 €
(883 BEF) x 1/4 = 7.039,80 € (283.985 BEF) verhoogd met de vergoedende intrest vanaf
de gemiddelde datum 1 maart 1992;
- de deelvordering tussen 1 maart 1994 en 31 mei 1996, voorwerp van de uitbreiding
van de oorspronkelijke eis, of 706 dagen x 21,89 € (883 BEF) x 1/4 = 3.863,42 € (155.850
BEF), verhoogd met de vergoedende intrest vanaf de gemiddelde datum 1 mei 1995).
(Verweerster) stelt daarentegen dat er geen enkele rechtvaardigheids-grond bestaat
noch dat artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek en volgende grondslag zijn om dagvergoedingen, betaald door LCM tot aan de pensioen-leeftijd, te recupereren opzichtens de
aansprakelijke in gemeen recht.
Zij houdt voor dat er effectief werkhervatting mogelijk is geweest, volgens haar vanaf
16 augustus 1990, ogenblik waarop de tijdelijke werkonbekwaamheid degressief (50 pct.)
wordt, zodat er enkel vergoedings-plicht bestond en recuperatie mogelijk is voor de periode van tijdelijke invaliditeit à 100 pct. zijnde:
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206 dagen x 21,89 € (883 BEF) = 4.228,27 € (170.568 BEF) x 1/4 = 1.057,07 € (42.642
BEF), meer de vergoedende rente vanaf de gemiddelde datum 22 juli 1990.
Dit is het voorwerp van het incidenteel beroep.
Het (hof van beroep) overweegt in dit verband als volgt:
Uitgangspunt is dat het subrogatierecht van LCM beperkt wordt door de uitkeringen die
effectief werden betaald én door het recht dat de getroffene persoonlijk had kunnen vorderen tegen de derde aansprakelijke (indien het ziekenfonds niet was tussengekomen).
De door de ziekteverzekering verleende uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid
waarop de getroffene werkloze recht heeft dekken niet het verlies aan werkloosheidsuitkeringen maar wel de schade die bestaat uit het verlies of vermindering van het
(verdien)vermogen om door het verrichten van arbeid inkomsten te verwerven die tot het
levensonderhoud kunnen bijdragen
Wanneer (eiser) als grondslag van zijn vordering aangeeft dat hij vergoeding nastreeft
van het verlies aan de (volledige) vergoeding die in de plaats van de werkloosheidsuitkering (en toeslag) is uitbetaald streeft hij in essentie de vergoeding na van het verlies aan
werkloosheidsuitkeringen en niet de aantasting van het verdienvermogen. Zijn grondslag
is fundamenteel onjuist.
Anderzijds zijn de begrippen medische invaliditeit en arbeidsonge-schiktheid geen
identieke begrippen (er kan overlapping zijn, indien de invaliditeit gepaard gaat met economische waardevermindering), en wat het begrip 'arbeidsongeschiktheid' betreft is er
geen congruentie tussen het begrip arbeidsongeschiktheid volgens gemeen recht en dit in
de wetgeving Z.I.V. (er zijn andere evaluatiecriteria).
In geval de arbeidsongeschiktheid gepaard gaat met economische waardeverminderingzoals in casu - kan er impact zijn van de schade voor de getroffene op het verrichten van
zijn arbeid (tijdelijke arbeidsongeschiktheid) of voor elk passend werk (blijvende arbeidsongeschiktheid).
De stelling van (verweerster) dat het subrogatoire verhaal van LCM beperkt is tot de
periode van 100 pct. (medische) invaliditeit is evenmin terecht, want het is niet noodzakelijk congruent of volledig congruent met de notie arbeidsongeschiktheid.
In concreto dient te worden beoordeeld of de getroffene, niettegenstaande de toestand
van werkloosheid/PWA op het ogenblik van het ongeval, door haar arbeidsongeschiktheid
al dan niet materieel professioneel verlies heeft geleden, of zij met andere woorden en
vanaf wanneer zij terug als werkwillig kon worden beschouwd, respectievelijk eventueel
het werk of een gedeelte ervan via PWA of een ander stelsel zou hebben kunnen hernemen?
De eerste rechter stelt in zijn vonnis, zoals hoger aangegeven, dat de getroffene reeds
vroeger het werk had kunnen hernemen, wat ze niet gedaan heeft, dat ze zich kon verplaatsen en vroeger werkbekwaam was.
Hoger werd aangegeven hoe dit gegeven gesitueerd dient te worden.
Het (hof van beroep) is terzake van oordeel - rekening houdend met alle elementen, onder meer de graad van medische invaliditeit, de degressiviteit ervan, maar ook met de
leeftijd (de kansen van een 55-jarige vrouw op de arbeidsmarkt anno 1991), de verdere
subjectieve medische klachten, ook na september 1991 tot minstens einde 1991, dat de
kans tot herneming van werkhervatting of geschiktheid ertoe te dezen dient gesitueerd
rond de datum van de (medische) consolidatie, zijnde één jaar na het ongeval.
De inmiddels uitgekeerde vergoedingen in Z.I.V. aan dagvergoeding kunnen in alle redelijkheid aan 100 pct. worden verhaald tijdens deze periode, met name 365 x 883 x 1/4 =
1.997,35 € (80.573 BEF), verhoogd met de vergoedende intrest aan de wettelijke intrest-
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voet vanaf de gemiddelde datum zijnde 15 juli 1990.
Het hoger beroep is deels gegrond. De uitbreiding van vordering ongegrond alsook het
incidenteel beroep in dit verband."
Grieven
Eerste onderdeel
Schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
Vooreerst wordt het arrest bekritiseerd in zover het de vordering van eiser betreffende
de tijdelijke arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk ongegrond verklaarde omdat in het kader
van de zogenaamde "tweede grens" van het subrogatierecht: "het recht dat de getroffene
persoonlijk had kunnen vorderen tegen de derde aansprakelijke (indien het ziekenfonds
niet was tussengekomen)" enkel geoordeeld werd dat "-rekening houdend met alle elementen, onder meer de graad van medische invaliditeit, de degressiviteit ervan, maar ook
met de leeftijd (de kansen van een 55-jarige vrouw op de arbeidsmarkt anno 1991), de
verdere subjectieve medische klachten, ook na september 1991 tot minstens einde 1991(...) de kans tot herneming van werkhervatting (sic) of geschiktheid ertoe te dezen dient
gesitueerd rond de datum van de (medische) consolidatie, zijnde één jaar na het ongeval".
Het arrest wordt in dit eerste onderdeel bijgevolg bekritiseerd in het kader van zogenaamde "tweede grens", dus bij de bepaling van hetgeen getroffene X in gemeen recht van
verweerster zou kunnen gevorderd hebben, indien eiser geen uitkeringen had gedaan, derhalve bij de vergelijking van enerzijds de situatie waarin de getroffene zonder het litigieuze ongeval zou verkeerd hebben, met anderzijds de concrete situatie waarin de getroffene
ingevolge het ongeval verkeerde.
Wat deze laatste situatie betreft, stelde het arrest -zoals hoger aangetoond- vast dat in
hoofde van getroffene X "de kans tot herneming van werkhervatting (sic) of geschiktheid
ertoe te dezen dient gesitueerd (...) één jaar na het ongeval".
In gemeen recht en rekening houdend met de concrete gevolgen van het ongeval oordeelde het arrest derhalve dat getroffene X vanaf 22 januari 1991 (in gemeen recht) arbeidsgeschikt was en het werk kon hervatten.
Het arrest gaat hierbij echter niet na of getroffene X in deze omstandigheden (arbeidsgeschikt in gemeen recht) vanaf 22 januari 1991 tot haar oppensioenstelling op 1 juni
1996 recht zou gehad hebben op werkloosheidsuitkeringen en PWA-uitkeringen, dan wel
deze uitkeringen -ingevolge het ongeval- verloren was.
Aldus antwoordt het arrest niet op de middelen ter zake van eiser.
Eiser had inderdaad gevorderd dat verweerster haar een vergoeding zou betalen berekend op basis van de in hoofde van getroffene X ingevolge het ongeval verloren werkloosheidsuitkeringen en PWA-uitkeringen tot de datum van haar oppensioenstelling (1
juni 1996).
Eiser had hierbij gepreciseerd dat getroffene X die op het ogenblik van het ongeval uitkeringsgerechtigde werkloze was, ingevolge het ongeval volgens de werkloosheidsreglementering arbeidsongeschikt was en geen recht meer had op werkloosheidsuitkeringen en
uitkeringen in het kader van het PWA-statuut.
Eiser had tevens onderstreept dat de arbeidsongeschiktheid zowel in de werkloosheidsreglementering als in de ZIV-wetgeving identiek was, wat betekende dat een getroffene
gedurende gans de periode dat hij als arbeidsongeschikt erkend was in de ZIV-wetgeving
en ZIV-uitkeringen genoot, de volledige werkloosheidsuitkeringen gedurende deze periode verloor.
Eiser had besloten dat, nu getroffene X in het kader van de ZIV-wetgeving tot haar oppensioenstelling als arbeidsongeschikt erkend was, zij noodzakelijkerwijze ook arbeidson-
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geschikt was volgens de werkloosheids-uitkeringen, bijgevolg tot haar oppensioenstelling
geen recht op werkloosheidsutkeringen en PWA-uitkeringen had en derhalve ingevolge
het litigieuze ongeval de werkloosheidsuitkeringen en PWA-uitkeringen verloren had.
Eiser had meer bepaald laten gelden:
Vooreerst in haar verzoekschrift tot hoger beroep
"uitgaande van de werkloosheidsreglementering, meer bepaald van artikel 142, eerste
lid van het koninklijk besluit van 20 december 1963 (thans opgenomen in artikel 60 van
het koninklijk besluit van 25 november 1991) heeft een persoon die gerechtigd is op
werkloosheidsuitkeringen en arbeidsongeschikt wordt geen recht meer op werkloosheidsuitkeringen omdat hij niet meer ter beschikking van de arbeidsmarkt is.
Vermits de arbeidsongeschiktheid inzake werkloosheid identiek is aan deze bepaald in
artikel 56 (na coördinatie artikel 100) van de ZIV-wetgeving, vervalt door het arbeidsongeschikt worden dit recht op werkloosheids-uitkeringen en wordt het vervangen door een
recht op ZIV-uitkeringen. Deze persoon zal slechts terug gerechtigd worden op werkloosheidsuitkeringen als hij volledig werkgeschikt is. Dit impliceert dat hij dus gedurende
gans de periode dat hij als arbeidsongeschikt erkend is in de ZIV-wetgeving en ZIV-uitkeringen geniet, de volledige werkloosheidsuitkeringen gedurende deze periode verliest".
"Immers, de verzekerde van (eiser) verloor door het ongeval haar werkloosheidsuitkering en de inkomsten verworven in het kader van het PWA-statuut.
Dit verlies duurt zolang de verzekerde van (eiser), omwille van de gevolgen van het ongeval, niet terug in de voorwaarden verkeert om een werkloosheidsuitkering te ontvangen
en haar werkzaamheid in het PWA-statuut te hervatten".
Vervolgens in zijn "Beroepsconclusies":
"De verwijzing van zowel de eerste rechter als (verweerster) naar een eventuele werkhervatting is ten onrechte en zelfs irrelevant. Gezien in casu de schade bestond uit het verlies van de werkloosheidsuitkering en de in hetzelfde kader verworven inkomsten uit het
PWA-statuut, is er immers geen sprake van een geheel of gedeeltelijk verlies van inkomen
uit arbeid dat beëindigd zou zijn door een werkhervatting".
"Het weze trouwens volledigheidshalve nog opgemerkt - hoewel het voor de beoordeling in hoger vermelde zin weinig relevant is - dat de adviserende geneesheer van (eiser)
en de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit bij het R.I.Z.I.V., die als enige desbetreffend
beoordelingsbevoegdheid hebben, op grond van de ook in het deskundigen-verslag vermelde ongevalssequellen konden beslissen dat de betrokkene arbeidsongeschikt was en
bleef in de zin van de wet."
En ten slotte in zijn "Synthese"
"Uitgaande van de werkloosheidsreglementering, meer bepaald van artikel 142, eerste
lid van het koninklijk besluit van 20 december 1963 (thans opgenomen in artikel 60 van
het koninklijk besluit van 25 november 1991) heeft een persoon die gerechtigd is op
werkloosheidsuitkeringen en arbeids-ongeschikt wordt geen recht meer op werkloosheidsuitkeringen omdat hij niet meer ter beschikking van de arbeidsmarkt is.
"Vermits de arbeidsongeschiktheid inzake werkloosheid identiek is aan deze bepaald in
artikel 56 (na coördinatie artikel 100) van de ZIV-wetgeving, vervalt door het arbeidsongeschikt worden dit recht op werkloosheidsuit-keringen en wordt het vervangen door een
recht op ZIV-uitkeringen. Deze persoon zal slechts terug gerechtigd worden op werkloosheidsuitkeringen als hij volledig werkgeschikt is. Dit impliceert dat hij dus gedurende
gans de periode dat hij als arbeidsongeschikt erkend is in de ZIV-wetgeving en ZIV-uitkeringen geniet, de volledige werkloosheidsuitkeringen gedurende deze periode verliest".
"Immers, de verzekerde van (eiser) verloor door het ongeval haar werkloosheidsuitke-
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ring en de inkomsten verworven in het kader van het PWA-statuut.
Dit verlies duurt zolang de verzekerde van (eiser), omwille van de gevolgen van het ongeval, niet terug in de voorwaarden verkeert om een werkloosheidsuitkering te ontvangen
en haar werkzaamheid in het PWA-statuut te hervatten".
"De verwijzing van zowel de eerste rechter als (verweerster) naar een eventuele werkhervatting is ten onrechte en zelfs irrelevant. Gezien in casu de schade bestond uit het verlies van de werkloosheidsuitkering en de in hetzelfde kader verworven inkomsten uit het
PWA-statuut, is er immers geen sprake van een geheel of gedeeltelijk verlies van inkomen
uit arbeid dat beëindigd zou zijn door een werkhervatting".
"Het weze trouwens volledigheidshalve nog opgemerkt - hoewel het voor de beoordeling in hoger vermelde zin weinig relevant is - dat de adviserende geneesheer van (eiser)
en de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit bij het R.I.Z.I.V., die als enige desbetreffend
beoordelings-bevoegdheid hebben, op grond van de ook in het deskundigenverslag vermelde ongevalssequellen konden beslissen dat de betrokkene arbeidsongeschikt was en
bleef in de zin van de wet".
Het arrest antwoordt niet op deze omstandige middelen van eiser, nu het zich ertoe beperkt te stellen dat in hoofde van getroffene X (in gemeen recht) de kans tot herneming
van werk of geschiktheid ertoe één jaar na het ongeval diende gesitueerd te worden, zonder te ontkennen of te bevestigen dat de getroffene van dan af recht had op werkloosheidsuitkeringen en uitkeringen in het kader van het PWA-statuut.
Het arrest laat eveneens na te ontkennen of te bevestigen dat getroffene X ingevolge het
litigieuze verkeersongeval tot haar oppensioenstelling volgens de ZIV-wetgeving als arbeidsongeschikt erkend was, derhalve ook volgens de werkloosheidsreglementering arbeidsongeschikt was en bijgevolg tot haar oppensioenstelling geen recht op werkloosheidsuitkeringen en uitkeringen in het kader van het PWA-statuut genoot.
Wegens gebrek aan antwoord op de hoger aangeduide middelen van eiser is het arrest
niet regelmatig gemotiveerd en schendt het derhalve artikel 149 van de gecoördineerde
Grondwet.
Tweede onderdeel
Schending van artikel 76quater, §2, alinea 4 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (dat het voorheen bestaande artikel 70, §2, omvormde bij artikel
44 van de wet van 30 december 1988, B.S. 5 januari 1989, met uitwerking op 1 januari
1989) en van artikel 136, §2, alinea 4, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering.
Overeenkomstig hoger genoemde artikelen 76quater, §2, alinea 4 en 136, §2, alinea 4,
treedt de verzekeringsinstelling rechtens in de plaats van de rechthebbende en geldt deze
indeplaatsstelling tot beloop van het bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel
van de sommen die krachtens een Belgische wetgeving, een buitenlandse wetgeving of
het gemeen recht verschuldigd zijn en die de in het eerste lid bedoelde schade geheel of
gedeeltelijk vergoeden.
Uit deze artikelen die in deze zaak van toepassing zijn, volgt dat de verzekeringsinstelling die op grond van hoger genoemde wetten van 9 augustus 1963 en 14 juli 1994 ongeschiktheidsuitkeringen heeft gedaan, voor het gehele bedrag ervan in de plaats is gesteld
van haar rechthebbende, ten aanzien van diegene die, met name op grond van het gemene
recht, voor de ongeschiktheid aansprakelijk is, met die beperking dat het bedrag van de
vordering van de verzekeringsinstelling niet hoger kan zijn dan het bedrag dat de rechthebbende, met name in het gemeen recht, zou toekomen voor de veroorzaakte ongeschiktheid.
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Het in casu aangevochten arrest ontkent niet dat eiser ongeschiktheidsuitkeringen aan
getroffene X betaalde tot haar oppensioenstelling op 1 juni 1996.
De appèlrechters beperken het subrogatierecht van eiser evenwel tot 21 januari 1991,
zonder te onderzoeken wat het bedrag was van de vergoeding volgens het gemene recht
waarop getroffene X in die periode van 22 januari 1991 tot 1 juni 1996 aanspraak zou
hebben, en of het bedrag van de door eiser betaalde uitkeringen het laatstbedoelde bedrag
overtreft.
Bijgevolg verantwoordt het hof van beroep zijn beslissing niet naar recht (schending
van de hoger genoemde artikelen 76quater, §2, alinea 4 en 136, §2, alinea 4).
Derde onderdeel
Schending van artikel 76quater, §2, alinea 4 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (dat het voorheen bestaande artikel 70, §2, omvormde bij artikel
44 van de wet van 30 december 1988, B.S. 5 januari 1989, met uitwerking op 1 januari
1989) en van artikel 136, §2, alinea 4 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering.
In het derde onderdeel wordt het arrest bekritiseerd in zover het de vordering van eiser
betreffende de tijdelijke arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk ongegrond verklaarde omdat
in het kader van de zogenaamde "eerste grens" van het subrogatierecht: "de uitkeringen
die effectief werden betaald" niet met alle daadwerkelijk uitgevoerde betalingen kon rekening gehouden worden, doch enkel met de tot 22 januari 1991 gedane uitkeringen.
Het hof van beroep kent enkel een vergoeding toe voor 365 dagen vanaf 22 januari
1990, dus tot 21 januari 1991 en weigert een vergoeding T.A.O. vanaf laatstgenoemde datum tot de datum van oppensioenstelling (1 juni 1996), omdat in hoofde van getroffene X
"de kans tot herneming van werkhervatting (sic) of geschiktheid ertoe te dezen dient gesitueerd rond de datum van de (medische) consolidatie, zijnde één jaar na het ongeval".
Het arrest wordt hier aldus bekritiseerd waar het de vordering van eiser tot het bekomen
van een vergoeding T.A.O. in de periode van 22 januari 1991 tot 1 juni 1996 afwijst en
met name in zover het deze vordering afwijst in het kader van de zogenaamde "eerste
grens" van het subrogatierecht, op grond dat getroffene X vanaf 22 januari 1991 opnieuw
arbeidsgeschikt was en het werk kon hervatten, impliciet op grond dat eiser vanaf 22 januari 1991 aldus ten onrechte arbeidsongeschiktheids-uitkeringen aan getroffene X betaald
had.
Krachtens de in deze zaak toepasselijke artikelen 76quater, §2, alinea 4 van de wet van
9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering en 136, §2, alinea 4 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
treedt de verzekeringsinstelling die aan de rechthebbende op de ziekte- en invaliditeitsverzekering, onder de door de Koning gestelde voorwaarden, de bij de wet bepaalde prestaties heeft toegekend, rechtens in de plaats van de rechthebbende tot beloop van het bedrag
van de verleende prestaties, voor het geheel van de sommen die onder meer krachtens het
gemeen recht verschuldigd zijn en die dezelfde schade geheel of gedeeltelijk vergoeden.
Hieruit volgt dat:
1. de voorwaarden tot toekenning van de door de verzekeringsinstelling verleende prestaties waarvoor de verzekeringsinstelling krachtens de hoger aangeduide wetsbepalingen
over het wettelijk subrogatierecht beschikt, evenals het bedrag van deze prestaties, geregeld worden door de wetgeving inzake de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering;
2. het bedrag van de vordering van de verzekeringsinstelling niet hoger kan zijn dan het
geheel van de sommen die krachtens het gemeen recht verschuldigd zijn;
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3. de bedoelde vergoedingen dezelfde schade geheel of gedeeltelijk moeten vergoeden.
De in het kader van de toepassing van de wet op de ziekte- en invaliditeitsverzekering
genomen beslissing die de staat van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit vaststelt, kan aldus niet worden bekritiseerd door de rechter die uitspraak doet over de rechtsvordering
van de indeplaatsgestelde verzekeraar tegen de voor het ongeval aansprakelijke partij.
Het aangevochten arrest stelt vast dat eiser uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid
heeft betaald tot vergoeding van de schade "die bestaat uit het verlies of vermindering van
het (verdien)vermogen om door het verrichten van arbeid inkomsten te verwerven die tot
het levensonderhoud kunnen bijdragen" en dit ten gevolge van het ongeval waarvoor de
verzekerde van verweerster (voor één vierde) aansprakelijk was gesteld.
Het arrest dat erkent dat eiser tot aan de oppensioenstelling (op 1 juni 1996) van getroffene X uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid deed, wijst de vordering tot het bekomen van een vergoeding T.A.O. in de periode van 22 januari 1991 tot 1 juni 1996 af op
grond dat de door eiser in de ZIV-wetgeving aangenomen ongeschiktheid verschilde van
de in gemeen recht aangenomen arbeidsgeschiktheid, impliciet op grond dat eiser vanaf
22 januari 1991 tot 1 juni 1996 ten onrechte uitkeringen deed.
Op die grond alleen kon het arrest de vordering niet verwerpen.
Het arrest is aldus niet wettelijk verantwoord en schendt de aangeduide artikelen 76quater, §2, alinea 4 en 136, §2, alinea 4.

IV. Beslissing van het Hof
1. Tweede onderdeel
Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijk artikel 76quater, §2,
vierde lid van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, de verzekeringsinstelling die aan de rechthebbende op de ziekte- en invaliditeitsverzekering, onder
de door de Koning gestelde voorwaarden, de bij de wet bepaalde prestaties heeft
toegekend, rechtens in de plaats treedt van de rechthebbende tot beloop van het
bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel van de sommen die onder
meer krachtens het gemeen recht verschuldigd zijn en die dezelfde schade geheel
of gedeeltelijk vergoeden;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser uitkeringen heeft betaald tot vergoeding van de schade die bestaat in de vermindering van het vermogen tot verdienen ten gevolge van het ongeval waarvoor de verzekerde van verweerster
deels aansprakelijk is;
Dat het arrest het quasi-subrogatierecht van eiser beperkt tot de periode tot
wanneer volgens het oordeel van de appèlrechters en naar gemeen recht de geschiktheid en de kans tot herneming van de werkhervatting voor het slachtoffer
X terug bestond, bepaald op het ogenblik van de consolidatie, zijnde 22 januari
1991, en de vordering van eiser toekent uitsluitend tot beloop van de in deze periode door eiser gedane uitkeringen aan 100 pct.;
Dat het arrest aldus de quasi-subrogatoire vordering van eiser gedeeltelijk toekent zonder het geheel van de door eiser gedane uitkeringen in aanmerking te nemen en zonder te onderzoeken in welke mate deze uitkeringen het geheel van de
bedragen dat krachtens het gemeen recht verschuldigd is en dat dezelfde schade
geheel of gedeeltelijk vergoedt, niet overtreffen;
Dat het arrest aldus de voormelde wetsbepaling schendt;
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Dat het onderdeel gegrond is;
2. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over eisers vordering met betrekking tot de vergoeding "materiële schade tijdelijke arbeidsongeschiktheid" en over de kosten;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
20 oktober 2003 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
De Gryse en Gérard.

Nr. 512
3° KAMER - 20 oktober 2003

HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING.
HUURHERNIEUWING. ENZ.) - VERTREK VAN HUURDER - VERGOEDINGSREGELING VERBOUWINGSWERKEN - ARTIKEL 9 - HANDELSHUURWET - DRAAGWIJDTE.
De vergoedingsregeling voor de met toelating uitgevoerde werken heeft enkel betrekking
op de werken waarvan het bedrag drie jaar huur niet te boven gaat 1. (Artt. 7 en 9
Handelshuurwet)
(D. e.a. T. B. e.a.)

ARREST

(A.R. C.02.0597.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 5 april 2002 in hoger beroep
gewezen dor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de Voorzitter van 18 september 2003 werd deze zaak naar
de derde kamer verwezen.
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht
1 Vgl Cass., 16 mei 1980, A.C. 1979-80, nr. 586 met noot E.L.; Parl. St. Kamer 1997-98,
Wetsontwerp houdende de bescherming van de handelszaak - verslag van 19 november 1997, p. 18
en 22.
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Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 7 en 9 van de wet van 30 april 1951 op de handelshuur-overeenkomsten,
die afdeling 2bis, Hoofdstuk II, titel VIII, Boek III van het Burgerlijk Wetboek vormt,
hierna de Handelshuurwet genoemd,
- de artikelen 1134 en 1156 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart de oorspronkelijke vordering van de verweerders tot betaling van een vergoeding voor de verbouwingswerken die door de verweerders werden
uitgevoerd ontvankelijk en gegrond en veroordelen de eisers tot betaling van een bedrag
van 32.423,88 euro, op grond van de volgende motieven:
"(De eisers) voelen zich bij wege van principaal hoger beroep gegriefd door het vonnis
a quo in de mate dat de eerste rechter de conventionele clausule in de huurovereenkomst
van 23 februari 1987 in samenlezing met de artikelen 7-8 en 9 van de Handelshuurwet
dusdanig heeft geïnterpreteerd dat de huurders, (de verweerders), zonder toelating van de
verhuurster de nodige werken mochten uitvoeren en dat deze ten belope van drie jaren
huur terugvorderbaar waren bij het einde van de huurovereenkomst. Aldus vorderen zij, in
graad van beroep dat de gehele vordering van (de verweerders) wat dit betreft zou worden
afgewezen.
Anderzijds voeren (de verweerders) bij wege van incidenteel beroep aan dat zij zich gegriefd weten door dezelfde interpretatie van de eerste rechter, in de mate dat deze oordeelde dat de door (de verweerders) uitgevoerde werken slechts terugvorderbaar geacht werden ten belope van 3 jaren huur. Waar zij aanvankelijk de terugbetaling vorderden van
alle door hen gedragen kosten ten belope van 1.307.976 BEF hebben zij in latere instantie
de terugbetaling gevorderd van het bedrag van 2.000.000 BEF zijnde de door hen vooropgestelde waardevermeerdering van het onroerend goed. Zij hernemen deze laatste vordering bij wege van incidenteel beroep.
De aanvankelijke huurovereenkomst tussen (de verweerders) enX, rechtsvoorgangster
van (de eisers), bevatte in fine de volgende clausules:
'Verbouwingswerken worden toegelaten op kosten van de huurder.
Werd tevens overeengekomen de aankoop van het eigendom door de huurder voor de
prijs van 850.000 BEF binnen een termijn van twee jaar'.
De eerste rechter oordeelde dat de conventionele bepaling dat de huurders worden toegelaten tot verbouwingswerken op hun kosten strijdig was met de bepalingen van artikel 7
WHH, waar bepaald wordt dat de huurder het recht heeft tot verbouwingswerken maar
dan maximaal ten belope van drie jaren huur. Waar hij aldus oordeelde dat de artikelen 7
en 8 WHH van dwingend recht waren en partijen hiervan niet kunnen afwijken, heeft hij
de gevolgen van de conventionele bepaling uit de handelshuurovereenkomst tussen partijen beperkt tot het bedrag van de werken ten belope van drie jaren huur, hetzij 216.000
BEF.
Deze rechtbank kan dit standpunt niet ten volle delen. Waar het inderdaad zo is dat de
artikelen 7 en 8 WHH van dwingend recht zijn (L AHAYE en VAN KERCKHOVE, “Bail Commercial”, Les Novelles, 1650 e.v.) terwijl artikel 9 WHH enkel van suppletief recht is (HERBOTS
en DEGROOTE, Bijzondere Overeenkomsten, Acco Leuven 98-99, 169) dient te worden vastgesteld dat de dwingende bepalingen van de artikelen 7 en 8 WHH slechts toepasselijk
zijn op de verbouwingswerken die de kostprijs van drie jaren huur niet overtreffen, terwijl
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de verbouwingswerken voor een kostprijs van meer dan drie jaren huur aan de toepassing
van de artikelen 7 en 8 WHH ontsnappen. (Cass. 27 juni 1996, TBBR 1997, 418 e.v. met
noot K. CREYF, “Verbouwingswerken krachtens de Handelshuurwet”).
Aldus strekt de dwingende aard van de bepalingen van de artikelen 7-8 WHH zich uit
tot de door de huurder uitgevoerde werken dewelke de kostprijs van drie jaren huur niet
overstijgen en waarvoor hij voorafgaandelijke toestemming dient te vragen mits voorlegging van de wettelijk vereiste stukken terwijl anderzijds de verhuurder zich slechts tegen
deze werken kan verzetten binnen de door de artikelen 7 en 8 WHH bepaalde procedure
en voorwaarden. De verbouwingswerken voor een kostprijs van meer dan drie jaren huur
vallen onder vigeur van de contractuele verhoudingen tussen partijen zoals deze blijken
uit de handelshuurovereenkomst van 23 februari 1987 en ondergaan het lot van de contractuele verbintenissen tussen partijen, zonder hierin te worden beïnvloed door de dwingende bepalingen van de artikelen 7-8 WHH.
Hierbij is de vraag niet meer relevant (of) de verhuurster zich tegen de uitvoering van
deze omvangrijke verbouwingswerken had kunnen verzetten, nu dient te worden vastgesteld dat de verhuurster zich helemaal niet heeft verzet tegen de uitvoering van deze werken, doch deze integendeel gedoogd heeft. Immers werd de huurovereenkomst beëindigd
op 1 april 1996 en werd het onroerend goed inmiddels verkocht, zonder dat de verhuurster
zich ooit heeft verzet tegen het uitvoeren van deze werken of dat zij gevorderd heeft deze
na de huur te laten verwijderen.
Hierbij mag immers niet uit het oog worden verloren dat in de handelshuurovereenkomst van 23 februari 1987 naast de voormelde toelating tot verbouwingswerken tevens
werd bedongen dat de huurders een optie hadden het onroerend goed aan te kopen binnen
de termijn van twee jaren, voor de vooraf vastgestelde prijs van 850.000 BEF. Ook al
werd betreffende koopoptie in de voorgaande procedure bij arrest van 23 juni 1995 ongedaan gemaakt, nu geoordeeld werd dat de verhuurster als mede-eigenares niet over het
huurgoed kon beschikken, dient niettemin rekening te worden gehouden met het feit dat
de huurders deze belangrijke verbouwingswerken hebben uitgevoerd in de toenmalige doch achteraf onterecht gebleken veronderstelling dat zij hoe dan ook de verbouwingswerken zelf konden verwerven door het goed aan te kopen tegen de vooraf bepaalde prijs.
Hieruit volgt in elk geval dat de bepalingen van de artikelen 7-8 WHH geenszins toepasselijk zijn op de door (de verweerders) uitgevoerde verbouwingswerken, dewelke onmiskenbaar de kostprijs van drie jaren huur ver te boven zijn gegaan, zodat de eerste rechter ten onrechte stelde dat uit de dwingende aard van de artikelen 7-8 WHH zou volgen
dat de terugvorderbaarheid van deze verbouwingswerken diende te worden beperkt tot de
kostprijs van drie jaren huur, hetzij in casu 216.000 BEF.
Het eerste vonnis dient wat dit betreft te worden hervormd.
Rest dan de beoordeling van de vergoedingsplicht in hoofde van de verhuurster, rechtsvoorgangster van (de eisers). Zoals hoger reeds uiteengezet is de bepaling van artikel 9
WHH van suppletief recht, dit wil zeggen voor zoverre de contractanten hiervan niet hebben afgeweken (HERBOTS en DEGROOTE, Bijzondere Overeenkomsten, Acco Leuven 1998-99,
169).
Ten onrechte menen (de eisers) dat de huurders, (de verweerders) niet gerechtigd zouden zijn tot het terugvorderen van de door hen uitgevoerde werken, nu de conventionele
bepaling van de huurovereenkomst van 23 februari 1987 luidt dat de huurders worden toegelaten tot de verbouwingswerken op hun kosten. Van daaruit besluiten zij dat deze verbouwingswerken dienen te blijven op kosten van de huurders.
Dit standpunt kan niet worden gevolgd.
Uit de omschrijving van de 'werken op kosten van de huurders' zoals bepaald in de handelshuurovereenkomst van 23 februari 1987 volgt enkel dat de kostprijs van de verbou-
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wingswerken lopende de huurovereenkomst zal worden gedragen door de huurders, zonder dat hieruit noodzakelijk volgt dat deze geenszins terugvorderbaar zouden worden bij
het beëindigen der huurovereenkomst. Dit blijkt voldoende uit de bewoordingen van artikel 9 WHH, die de terugvorderbaarheid van dergelijke verbouwingswerken regelt. Hierbij
wordt door de wetgever dezelfde omschrijving gebruikt 'Wanneer de verbouwingswerken
zijn uitgevoerd op kosten van de huurder...' om dan de terugvorderbaarheid ervan te regelen al naargelang deze werken met of zonder toestemming werden uitgevoerd.
Nu uit hoger vermelde overwegingen voldoende blijkt dat een toestemming overeenkomstig de artikelen 7 en 8 WHH terzake niet toepasselijk was, vermits deze verbouwingswerken de kostprijs van drie jaren huur overstijgen, terwijl de huurovereenkomst
van 23 februari 1987 uitdrukkelijk bepaalde dat het uitvoeren van verbouwingswerken
werd toegelaten, dient te worden aangenomen dat deze werken vallen onder toepassing
van artikel 9, eerste lid, WHH, met name dat het werken betreffen die werden uitgevoerd
met het stilzwijgende akkoord van de verhuurster. Van dergelijke werken konden de verhuurster of haar rechtsopvolgers de verwijdering niet vorderen, hetgeen zich overigens
niet heeft voorgedaan, doch hebben zij wel de keuze om de waarde van de materialen en
lonen te vergoeden ofwel het bedrag te betalen dat gelijk is aan de door het onroerend
goed verkregen meerwaarde, zelfs indien de kostprijs der materialen en lonen of de meerwaarde van het goed de kostprijs van drie jaren overstijgen".
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Paragraaf 4 van de Handelshuurwet omschrijft het recht van de huurder om het gehuurde goed voor zijn bedrijf beschikbaar te maken.
Artikel 7 van de Handelshuurwet, dat de eerste bepaling vormt van paragraaf 4 van de
Handelshuurwet, bepaalt dat de huurder het recht heeft aan het gehuurde goed elke verbouwing uit te voeren die dienstig is voor zijn onderneming en waarvan de kosten drie
jaar huur niet te boven gaan, mits daardoor noch de veiligheid, noch de salubriteit, noch
de esthetische waarde van het gebouw in het gedrang komen, en mits hij vooraf de verhuurder bij ter post aangetekende brief of bij exploot van gerechtsdeurwaarder in kennis
stelt van al de voorgenomen veranderingen, met overlegging van de plans en bestekken,
zodat de verhuurder in voorkomend geval zich om wettige redenen ertegen kan verzetten.
Artikel 8 van voornoemde wet bepaalt dat de uitvoering van de door de huurder ondernomen werken geschiedt op zijn risico.
Artikel 9 van voornoemde wet, het laatste artikel dat deel uitmaakt van paragraaf 4 van
voornoemde wet, bepaalt het lot van de verbouwingswerken tijdens en na het beëindigen
van de huur.
Nu deze drie bepalingen deel uitmaken van paragraaf 4 van de Handelshuurwet die het
recht van de huurder omschrijft om het gehuurde goed voor zijn bedrijf beschikbaar te
maken, moet aangenomen worden dat deze drie bepalingen hetzelfde toepassingsgebied
hebben en meer bepaald enkel betrekking hebben op verbouwingen waarvan de kosten
drie jaar huur niet te boven gaan (artikel 7 van de Handelshuurwet).
Zoals artikel 7 van de Handelshuurwet, heeft artikel 9 van de Handelshuurwet derhalve
enkel betrekking op verbouwingen waarvan de kosten drie jaar huur niet te boven gaan.
Voert de huurder verbouwingen uit waarvan de kosten drie jaar huur te boven gaan, dan is
paragraaf 4 van de Handelshuurwet niet van toepassing, en kan derhalve artikel 9 van de
Handelshuurwet in deze omstandigheden niet worden toegepast.
De appèlrechters stellen vast dat de door verweerder uitgevoerde verbouwingswerken
onmiskenbaar de kostprijs van drie jaren huur ver te boven zijn gegaan, zodat de artikelen
7 en 8 van de Handelshuurwet niet van toepassing zijn. De appèlrechters oordelen dat

1902

HOF VAN CASSATIE

20.10.03 - Nr. 512

deze verbouwingen vallen onder toepassing van de contractuele bepalingen tussen partijen
zoals deze blijken uit de handelshuurovereenkomst van 23 februari 1987, zonder hierin te
worden beïnvloed door de dwingende bepalingen van de artikelen 7 en 8 van de Handelshuurwet.
De appèlrechters oordelen dat artikel 9 van de Handelshuurwet hierbij te suppletieven
titel geldt, en derhalve geldt in zoverre de contractanten hiervan niet hebben afgeweken.
De appèlrechters overwegen nog dat partijen in hun overeenkomst niet hebben afgeweken van artikel 9 van de Handelshuurwet en dat de werken werden uitgevoerd met het stilzwijgend akkoord van de verhuurster, zodat deze werken vallen onder toepassing van artikel 9, eerste lid van de Handelshuurwet.
Door aldus artikel 9 van de Handelshuurwet toe te passen op werken waarvan de kosten
drie jaar huur te boven gaan, schenden de appèlrechters de artikelen 7 en 9 van de Handelshuurwet. Overeenkomstig artikel 7 van voormelde wet hebben deze beide bepalingen
immers enkel betrekking op verbouwingen waarvan de kosten drie jaar huur niet te boven
gaan.
1.2. Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel 1156 van het Burgerlijk Wetboek moet men in de overeenkomsten nagaan welke de gemeenschappelijke bedoeling van de contracterende partijen is geweest, veeleer dan zich aan de letterlijke zin van de woorden te houden.
De appèlrechters stellen vast dat in de handelshuurovereenkomst de volgende bepaling
is opgenomen:
"Verbouwingswerken worden toegelaten op kosten van de huurder.
Werd tevens overeengekomen de aankoop van de eigendom door de huurder voor de
prijs van 850.000 BEF binnen een termijn van twee jaar".
De appèlrechters beslissen dat partijen in hun overeenkomst niet hebben afgeweken van
de suppletieve bepaling van artikel 9 van de Handelshuurwet, op grond van de volgende
motieven:
"Uit de omschrijving van de 'werken op kosten van de huurders' zoals bepaald in de
handelshuurovereenkomst van 23 februari 1987 volgt enkel dat de kostprijs van de verbouwingswerken lopende de huurovereenkomst zal worden gedragen door de huurders,
zonder dat hieruit volgt dat deze geenszins terugvorderbaar zouden worden bij het beëindigen van de huurovereenkomst. Dit blijkt voldoende uit de bewoordingen van artikel 9
WHH, die de terugvorderbaarheid van dergelijke verbouwingen regelt. Hierbij wordt door
de wetgever dezelfde omschrijving gebruikt 'Wanneer de verbouwingswerken zijn uitgevoerd op kosten van de huurder ...' om dan de terugvorderbaarheid te regelen al naargelang deze werken met of zonder toestemming werden uitgevoerd."
Uit deze overwegingen blijkt dat de appèlrechters de overeenkomst niet uitleggen door
na te gaan welke de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen is geweest. Integendeel
leggen de appèlrechters de overeenkomst uit aan de hand van de bewoordingen van een
wettelijke bepaling. Aldus schenden de appèlrechters artikel 1156 van het Burgerlijk Wetboek.
Op grond van deze overwegingen konden de appèlrechters niet wettig beslissen dat partijen niets overeenkwamen met betrekking tot de terugvorderbaarheid van de kostprijs van
de verbouwingswerken bij het beëindigen van de huurovereenkomst, en schenden zij artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.

IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 7, eerste lid van de Handelshuurwet bepaalt dat de
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huurder het recht heeft aan het gehuurde goed elke verbouwing uit te voeren die
dienstig is voor zijn onderneming en waarvan de kosten drie jaar niet te boven
gaan, mits daardoor noch de veiligheid, noch de salubriteit, noch de esthetische
waarde van het gebouw in het gedrang komen en dit mits naleving van de in dit
lid bepaalde vormvoorschriften;
Dat artikel 8, eerste lid van die wet bepaalt dat de uitvoering van de door de
huurder ondernomen werken op zijn risico geschiedt;
Dat artikel 9, eerste lid van die wet bepaalt dat wanneer de verbouwingen zijn
uitgevoerd op kosten van de huurder, met uitdrukkelijk of stilzwijgend akkoord
van de verhuurder of krachtens een rechterlijke beslissing, de verhuurder, behoudens andersluidende overeenkomst, de verwijdering ervan bij het vertrek van de
huurder niet kan vorderen, maar hij er zich kan tegen verzetten; dat dit lid verder
bepaalt dat indien de verbouwingen niet worden verwijderd, de verhuurder de
keus heeft om ofwel de waarde van de materialen en het arbeidsloon te vergoeden, ofwel een bedrag te betalen, dat gelijk is aan de voor het onroerend goed
verkregen meerwaarde;
Dat voormeld artikel 9 deel uitmaakt van een geheel van drie bepalingen, zijnde de artikelen 7, 8 en 9 die samen §4 van de Handelshuurwet vormen met als titel "Recht van de huurder om het goed voor zijn bedrijf geschikt te maken";
Dat uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat artikel 8 het recht van huurder regelt om, in de loop van de huurovereenkomst, inrichtingswerken uit te voeren in het gehuurde onroerend goed en dat artikel 9 het lot van 'die' werken bij
het vertrek van de huurder regelt";
Dat uit de plaats van artikel 9 in de Handelshuurwet en uit de parlementaire
voorbereiding volgt dat de vergoedingsregeling voor de met toelating uitgevoerde werken enkel betrekking heeft op de in artikel 7 bepaalde werken waarvan het
bedrag drie jaar huur niet te boven gaat;
Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt dat:
1. de door de verweerders uitgevoerde werken onmiskenbaar de kostprijs van
drie jaren huur ver te boven gaan;
2. uit de omschrijving van de "werken op kosten van de huurders", zoals bepaald in de handelshuurovereenkomst van 23 februari 1987 enkel volgt dat de
kostprijs van de verbouwingswerken tijdens de huurovereenkomst zal worden
gedragen door de huurders;
Dat het bestreden vonnis, niettegenstaande het oordeelt dat de door de verweerders uitgevoerde verbouwingswerken een kostprijs van meer dan drie jaar
huur bedragen en dat tussen de partijen geen overeenkomst bestaat dat de verhuurders de huurders voor die werken moeten vergoeden, de eisers met toepassing van artikel 9 van de Handelshuurwet veroordeelt tot vergoeding van de door
de verweerders uitgevoerde verbouwingswerken;
Dat het bestreden vonnis aldus artikel 9 van de Handelshuurwet schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
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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 Veurne, zitting houdende in hoger beroep.
20 oktober 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 513
3° KAMER - 20 oktober 2003

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - PARITAIR COMITÉ VOOR HET
BOUWBEDRIJF - ARBEIDSVOORWAARDEN - BIJZONDERE WERKEN - ONGEZONDE WERKEN LOONBIJSLAGEN - WERKEN BEPERKT IN DE TIJD - DRAAGWIJDTE.
De bijzondere loontoeslag ingevolge werken bij de uitvoering waarvan de arbeiders
gevoelens van onzekerheid, vrees, onrust kunnen ondervinden alsmede bij het uitvoeren
van ongezonde werken is alleen maar verschuldigd voor de tijd waarin de bedoelde
werken effectief worden uitgevoerd. (Artt. 23 en 24 C.A.O. 18 maart 1993, gesloten in het
Paritair comité van het bouwbedrijf betreffende de arbeidsvoorwaarden algemeen
verbindend verklaard bij K.B. 18 jan. 1995)
(Algemene bouwondernemingen VERBOVEN-REYNDERS N.V. T. V.)

ARREST

(A.R. S.03.0024.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 september 2002 gewezen
door het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 23, inzonderheid derde en vijfde lid en 24, inzonderheid enig lid, A., zevende streepje van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 1993, gesloten in het
paritair comité voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden, algemeen ver-
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bindend verklaard overeenkomstig de artikelen 28 en volgende van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, bij
koninklijk besluit van 18 januari 1995 (Belgisch Staatsblad 25 februari 1995, p. 4308), in
werking getreden op 1 januari 1993.
Aangevochten beslissingen
Het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt, bevestigt in zijn arrest van 11 september 2002 de beslissing van de eerste rechter en veroordeelt eiseres tot de kosten. De Arbeidsrechtbank te Hasselt had in haar vonnis van 22 juni 2000 eiseres veroordeeld tot betaling aan verweerder van 180.383 BEF, te vermeerderen met de wettelijke intresten vanaf
de datum van opeisbaarheid en de gerechtelijke intresten, hierbij preciserend dat bij de
uitvoering van deze beslissing mag worden overgegaan tot de sociale en fiscale afhoudingen en dat de intresten berekend worden op de netto opeisbare bedragen.
Het arbeidshof steunt zich hierbij op de redenen van de eerste rechter "die (het hof)
(zich) eigen (maakt) en zulks zover als nodig en zover deze niet in tegenspraak zijn met
onderhavige".
De arbeidsrechtbank stelde onder meer:
"Verder meent de rechtbank dat de loonbijslag toebehoort bij de functie van het bedienen van de betonmolen en niet louter tijdens de uren van het uitgieten van cementzakken.
Het is immers de bedoeling dat de werknemer, die blootgesteld wordt aan vrijgekomen
cementstofdeeltjes, hiervoor een extra loontoeslag krijgt.
Deze droge cementdeeltjes, die tengevolge van de manipulatie verspreid worden, en
alzo via de luchtwegen en de huid in het lichaam worden opgenomen, worden niet alleen
verspreid tijdens het uitgieten van de cementzakken zelf maar ook gedurende de tijd dat
de cement met het zand in de draaiende betonmolen wordt vermengd tengevolge waarvan
er cementstof vrijkomt in de lucht..
Het arbeidshof van zijn kant overweegt:
"De bedoeling van de conventionele bepaling is om de werknemer een extra loontoeslag toe te kennen, voor het werken met cement. (...) Dit werk heeft als gezondheidsrisico
dat droge cement een lichte materie is en dientengevolge bij manipulatie stof verspreidt,
dewelke via de luchtwegen en de huid in het lichaam van de werknemer wordt opgenomen. Met het uitgieten van cement wordt aangegeven dat deze blootstelling financieel gecompenseerd moet worden omdat tijdens het uitgieten van de cement en de daaropvolgende tijd, alsook gedurende de tijd dat de cement met zand in de draaiende molen wordt vermengd, cementstof in de lucht, waar de werknemer in ademt en werkt, vrijkomt. (...)
Bovendien blijkt deze doelstelling van de sociale partners tevens uit de bepaling dat andere werken met cement als ongezond werk worden beschouwd (zoals de) 'behandeling
van los cement wanneer er geen speciale installaties zijn en de werkman ernstig blootgesteld is aan stuivend cement".
Het hof leidt hieruit af dat "in casu in essentie (dient) beoordeeld te worden hoeveel tijd
(tegenpartij) feitelijk aan de betonmolen stond, hij er met cement werkte én hij dan ook
inherent met cementstof in de lucht werd geconfronteerd".
Grieven
1. Er bestond geen betwisting tussen partijen dat in onderhavige zaak toepassing diende
te worden gemaakt van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 1993, gesloten
in het paritair comité voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden, algemeen
verbindend verklaard overeenkomstig de artikelen 28 en volgende van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités,
bij koninklijk besluit van 18 januari 1995 (Belgisch Staatsblad 25 februari 1995, p. 4308),
in werking getreden op 1 januari 1993. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vormt een
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wet in de zin van artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek.
2. Onder hoofdstuk XI (loonbijslagen voor bijzondere werken), treft men bij afdeling I
(werken bij de uitvoering waarvan de arbeiders gevoelens van onzekerheid, vrees, onrust
kunnen ondervinden, in weerwil van de getroffen veiligheidsmaatregelen) artikel 23, dat
luidt als volgt:
"Onverminderd de dwingende bepalingen van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, die verplichtingen opleggen aan de arbeiders, is de werkgever verantwoordelijk voor de arbeidsveiligheid.
Hiervoor wordt hij bijgestaan door de dienst voor veiligheid en hygiëne en door de vakbondsafvaardiging, indien er een is.
De in dit artikel bedoelde loonbijslagen zijn dus niet bestemd tot compensatie van het
gevaar dat eventueel bestaat bij de uitvoering van de betrokken prestaties.
Alle voorzorgsmaatregelen en aangepaste maatregelen moeten immers steeds getroffen
zijn om de uitvoering van het werk mogelijk te maken in omstandigheden die voldoende
veiligheid en bescherming waarborgen.
Het blijft niettemin waar dat het, wegens de bijzondere omstandigheden waarin bepaalde taken moeten uitgevoerd worden, gerechtvaardigd is hiervoor een loonbijslag uit te keren aangezien de arbeiders af te rekenen hebben met spanningen of emoties verbonden
aan buitengewone omstandigheden.
Deze loonbijslagen zijn bijgevolg enkel verschuldigd over de tijd waarin de arbeiders
bezig zijn met de hierna nader omschreven werken: (...)".
De opsomming betreft vooral hoogtewerken of ondergrondse werken, waarbij op het
einde van artikel 23 nog gepreciseerd wordt dat het bijkomend loon slechts uitbetaald
hoeft te worden aan de arbeiders die werken op de verschillende aangeduide hoogten en
voor de uren die aan deze werken besteed worden.
Deze bepaling, en inzonderheid de vijfde alinea van artikel 23, maakt alvast duidelijk
dat slechts voor bepaalde werken een loonbijslag verschuldigd kan zijn en bovendien alleen voor de precieze tijdsduur van de uitvoering dezer werken.
Onder afdeling II (Ongezonde, hinderlijke of lastige werken), stelt artikel 24:
"Zoals voor artikel 23 zijn de aangegeven loonbijslagen wegens de bijzondere aard van
deze werken alleen maar verschuldigd voor de tijd waarin bedoelde werken worden uitgevoerd:
A. lijst van ongezonde werken: toe te kennen loonbijslag %
- (...)
- het uitgieten van zakken cement in de betonmolen 12,5
- (...)
B. Lijst der hinderlijke of lastige werken:
(...)"
Verweerder grondde zijn vordering op deze bepaling (appèlconclusie p. 5, bovenaan).
Onder afdeling III (Samenvoeging van de loonbijslagen voor bijzondere werken), stelt
artikel 25:
"In bepaalde gevallen kan men de loonbijslagen bij de artikelen 23 en 24 samenvoegen.
(...)
Net als bij de artikelen 23 en 24 zijn deze loonbijslagen wegens de bijzondere aard van
deze werken alleen maar verschuldigd voor de tijd waarin bedoelde werken inderdaad
worden uitgevoerd".
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Uit deze bepalingen, afzonderlijk genomen en in samenlezing, van de genoemde collectieve arbeidsovereenkomst, blijkt alvast dat slechts specifieke werkzaamheden in aanmerking komen voor loontoeslag, en bovendien slechts voor de duur dat deze werkzaamheden
effectief worden uitgevoerd.
3. Eiseres voerde in conclusie aan dat, opdat verweerder aanspraak zou kunnen maken
op de loonbijslag, aan een dubbele voorwaarde diende te zijn voldaan.
- de werkzaamheden moeten vallen onder deze opgenomen in de limitatieve lijst van
artikel 24,
- deze werkzaamheden dienen effectief uitgevoerd te worden, en de loonbijslag is dan
ook enkel verschuldigd voor de tijd waarin bedoelde werken effectief worden uitgevoerd.
Eiseres betwistte geenszins dat verweerder zakken cement, na ze doormidden te hebben
gezaagd, moest uitgieten in de betonmolen. Aldus was in beginsel loontoeslag verschuldigd, wat niet werd betwist.
Eiseres betwistte echter wél dat de gehele of de quasi-gehele arbeidsduur van tegenpartij in aanmerking kwam voor loonbijslag.
Hiertoe voerde eiseres aan dat
- betrokkene niet alle dagen werkzaam was aan de chapemachine;
- het bedienen van de chapemachine uit allerhande taken bestond (zoals voorbereiding
en opruiming na gebruik) waarbij het maken van chape hoogstens 2 uren per dag in beslag
nam;
- de tekst van de collectieve arbeidsovereenkomst slechts sprak van de tijd besteed aan
"het uitgieten van zakken cement in de betonmolen" en niet van "het bedienen van de betonmolen";
- de door tegenpartij aangehaalde getuigenverklaringen irrelevant waren nu zij slechts
spraken van de bediening van de betonmolen en niet van het uitgieten van zakken cement;
- ten stelligste betwist werd dat tegenpartij na het uitgieten van de cementzakken nog in
aanraking kwam met de stofdeeltjes, zoals moest blijken uit de gebruiksaanwijzing van de
betreffende chapemachine.
Het verweer van eiseres kwam er dus op neer te stellen dat
- de collectieve arbeidsovereenkomst zelf slechts gewaagde van een specifieke handeling (het uitgieten van zakken cement);
- de betreffende handeling slechts een zeer beperkt onderdeel van de arbeidsduur van
verweerder in beslag nam;
- noch de overige taken van verweerder aan de chapemachine, noch het andere werk
enig contact met stofdeeltjes met zich meebracht.
Wat, meer bepaald dit laatste betreft, had eiseres, gelet op de betwiste motieven van de
eerste rechter in dat verband, aangevoerd:
"Concluante betwist ten stelligste dat (...) na (het) uitgieten van de cementzakken aanlegger nog in aanraking komt met stofdeeltjes.
Tijdens het mengen wordt de bediener van de chapemachine niet blootgesteld aan schadelijke cementstoffen, vermits er zich op het uiteinde van de ketel een koker bevindt
waardoor de stofdeeltjes niet verspreid kunnen worden. Deze koker dient precies om te
vermijden dat er stofdeeltjes in het rond vliegen.
Na het mengen wordt de ketel vervolgens hermetisch afgesloten, waarna de machine
begint te pompen.
Ter illustratie brengt concluante de gebruiksaanwijzing bij van de chapemachine.
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Er is dus enkel blootstelling op het ogenblik dat het cement in de machine wordt gegoten (...)".
4. Het arbeidshof kon bijgevolg niet wettig oordelen dat in de besproken regeling van
de collectieve arbeidsovereenkomst met "het uitgieten van cement" wordt bedoeld dat de
blootstelling aan cementstofdeeltjes financieel gecompenseerd moet worden omdat tijdens
het uitgieten van de cement "en de daaropvolgende tijd, alsook gedurende de tijd dat de
cement met zand in de draaiende molen wordt vermengd, cementstof in de lucht, waar de
werknemer in ademt en werkt, vrijkomt".
Het arbeidshof miskent aldus de artikelen 23, inzonderheid derde en vijfde lid en 24, inzonderheid enig lid, A., zevende streepje van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18
maart 1993, gesloten in het paritair comité voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden, algemeen verbindend verklaard overeenkomstig de artikelen 28 en volgende van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en
de paritaire comités, bij koninklijk besluit van 18 januari 1996 (Belgische Staatsblad 25
februari 1995, p. 4308) in werking getreden op 1 januari 1993.
5. Overeenkomstig artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet dienen hoven en rechtbanken hun beslissingen regelmatig met redenen te omkleden, wat inhoudt dat de rechter
onder meer dient te antwoorden op alle regelmatig aangevoerde relevante grieven en middelen van verweer.
In zoverre het arbeidshof het begrip "het uitgieten van zakken cement in de betonmolen" niet zou hebben miskend, antwoordt het alvast niet op de relevante en regelmatige
aanvoering in conclusie van eiseres dat er na het uitgieten van de zakken cement in de
chape-machine en het mengen van het cement met zand in de draaiende machine, geen cementstofdeeltjes meer vrijkomen, gelet op de bouw van de betreffende machine (waarbij
de aanwezigheid van een koker het verspreiden van stofdeeltjes verhindert) en de hermetische afsluiting van de machine, zoals dit bleek uit de overgelegde gebruiksaanwijzing van
de machine.
Waar het arbeidshof de loontoeslag toekent niet alleen voor de periode van het uitgieten
van cementzakken in de chape-machine, maar ook voor "de daaropvolgende tijd, alsook
gedurende de tijd dat de cement met zand in de draaiende molen wordt vermengd", omdat
"cementstof in de lucht, waar de werknemer in ademt en werkt, vrijkomt", zonder te antwoorden op bovengenoemd verweer, ter staving waarvan overigens naar een bewijsstuk
werd verwezen, miskent het dienvolgens artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 23, vijfde en zesde lid van het koninklijk
besluit van 18 januari 1995 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 1993, gesloten in het Paritair Comité
voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden, het gerechtvaardigd
is, wegens de bijzondere omstandigheden waarin bepaalde taken moeten uitgevoerd worden, hiervoor een loonbijslag uit te keren aangezien de arbeiders af te
rekenen hebben met spanningen of emoties verbonden aan buitengewone omstandigheden; dat deze loonbijslagen enkel verschuldigd zijn voor de tijd waarin
de arbeiders bezig zijn met de nader omschreven werken;
Dat artikel 24 van hetzelfde koninklijk besluit bepaalt dat, zoals voor artikel
23, de aangegeven loonbijslagen wegens de bijzondere aard van deze werken alleen maar verschuldigd zijn voor de tijd waarin de bedoelde werken worden uitgevoerd; dat onder A van dit artikel onder de lijst van de ongezonde werken is
bepaald dat een loonbijslag van 12.5 pct. toe te kennen is voor "het uitgieten van
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zakken cement in de betonmolen";
Overwegende dat het arrest oordeelt dat:
1. met het uitgieten van cement wordt aangegeven dat deze blootstelling financieel gecompenseerd moet worden omdat tijdens het uitgieten van de cement en
de daaropvolgende tijd, alsook gedurende de tijd dat de cement in de draaiende
molen wordt vermengd, cementstof in de lucht, waar de werknemer in ademt en
werkt, vrijkomt;
2. te dezen in essentie dient beoordeeld te worden hoeveel tijd verweerder feitelijk aan de betonmolen stond, hij er met cement werkte en hij dan ook inherent
met cementstof in de lucht werd geconfronteerd;
Dat het arrest met dit oordeel de artikelen 23 en 24 van het koninklijk besluit
van 18 januari 1995 schendt;
Dat het middel in zoverre 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 vernietigd arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
20 oktober 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 514
3° KAMER - 20 oktober 2003

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ALLERLEI - BEDIENDEN - NIETCONCURRENTIEBEDING - WERKGEVER - AFSTAND - VORMVOORWAARDE.
2º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ALLERLEI - NIET-CONCURRENTIEBEDING VERGOEDINGEN - EISBAARHEID.
1º De afstand van de werkelijke toepassing van het concurrentiebeding door de werkgever
is aan geen enkele bijzondere vormvoorwaarde onderworpen 1. (Art. 65
Arbeidsovereenkomstenwet)
2º Een werkgever die van de toepassing van het concurrentiebeding niet afziet is de
forfaitaire vergoeding verschuldigd zonder dat vereist is dat de werknemer door het
naleven van het beding schade lijdt. (Artt. 65 en 86 Arbeidsovereenkomstenwet)
(D. T. UNIMO LIMBURG C.V.B.A.)

1 Cass., 15 maart 1999, A.R. S.97.0157.N, nr. 155.
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ARREST

(A.R. S.03.0033.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 september 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 een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 86, §1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-komsten;
- artikel 65, inzonderheid §§1 en 2, vijfde lid, 4° van de wet van 3 juli 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten, zoals van kracht na de wijziging bij koninklijk besluit van 14
december 1984 en zoals aan te passen overeenkomstig het voorschrift van artikel 131,
tweede lid van dezelfde wet;
- de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arbeidshof verklaart het hoger beroep van verweerster deels gegrond en wijst eisers
oorspronkelijke vordering, gesteund op het niet-concurrentiebeding af als ongegrond, met
veroordeling van eiser tot vier vijfden van de kosten in eerste aanleg en tot alle kosten in
hoger beroep.
Het arbeidshof steunt zijn beslissing op volgende gronden:
"Het is evenzeer duidelijk dat het concurrentiebeding in normale omstandigheden haar
volle uitwerking moet hebben.
Doch er is meer.
Het is niet zo maar dat het concurrentiebeding een forfaitaire werking heeft. Het beding
is niet van openbare orde, zodat (...) de werkgever, bij het bepalen van zijn standpunt inzake de toepassing van het concurrentiebeding mag onderzoeken of de bedrijfsactiviteit
van zijn voormalig werknemer al dan niet voor hem schadelijk zou kunnen zijn.
Het tegendeel oordelen zou tot storende conclusies kunnen leiden.
- bij wijze van voorbeeld: iemand neemt ontslag omdat hij op pensioen zou kunnen
gaan. Enige activiteit wordt van hem niet verwacht. Kan hij dan aanspraak maken op de
clausule van het concurrentiebeding?
- bij wijze van voorbeeld: iemand neemt ontslag om de nodige tijd te hebben om voor
zichzelf en op eigen kracht een huis te bouwen.
Komt deze in aanmerking?
- Iemand neemt ontslag om een wereldtrip te maken. Betekent de toe te stane vergoeding een wettelijke gevormde subsidiëring daarvoor?
Het (arbeidshof) heeft daar zoal zijn vraagtekens bij. Namelijk moet worden aangetoond door degene welke het beding inroept dat hij een wettig belang heeft om zulks te
doen, dat er een wettig belang bestaat voor zijn vordering.
Indien zulks niet is, kan er zelfs sprake zijn van rechtsmisbruik.
Het moge duidelijk zijn dat (eiser) bij zijn ontslag geen enkel nadeel heeft geleden,
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voor wat de toepassing van het concurrentiebeding aangaat.
Hij kon gaan werken bij een niet-concurrerend bedrijf en tracht thans aan te tonen dat
hij de facto aan (verweerster) wel concurrentie kan aantonen, doch in eerste instantie werd
zulks anders voorgesteld.
Uit het stilzitten van de werkgever kan derhalve in casu enkel worden afgeleid dat deze
laatste vindt dat zijn werknemer hem geen concurrentie zou kunnen aanbrengen.
Het E-mail van (eiser) van 17 mei 1999 liegt er ook niet om: er wordt enkel betaling
gevraagd van een beperkt commissieloon. De briefwisseling omtrent het commissieloon
(sic), ontstaat pas veel later, namelijk vanaf 12 januari 2000 (stuk 8b (eiser)). (Verweerster) werd derhalve op het ogenblik dat haar werknemer ontslag nam geconfronteerd met
iemand welke thans geen concurrentie zou kunnen aanbrengen. Er werd tussen partijen
besproken welke functie (eiser) zou hebben bij de toekomstige werkgever. Het is in die
zin te beschouwen dat de voormalige werkgever (verweerster), daarin bewijs kan vinden
dat die omstandigheden er haar niet toe noopte(n) om schriftelijke bevestiging te geven
van het feit dat zij afzag van de toepassing van het concurrentiebeding. Dit bewijs kan geleverd worden door alle rechtsmiddelen, met inbegrip van vermoedens (...).
Dit arbeidshof is de mening toegedaan dat (eiser) in zijn nieuwe functie, alleszins niet
in de eerste weken nadat hij deze nieuwe arbeidsbetrekking zou uitvoeren, concurrentie
kan aandoen aan (verweerster).
Hij toont derhalve geen belang aan om van zijn voormalige werkgever te eisen dat deze
laatste expliciet zou moeten afzien van de concurrentieclausule.
Zijn vordering diende op dit punt ongegrond te worden verklaard".
Grieven
Er werd niet betwist dat eiser als bediende tewerkgesteld was bij verweerster.
Overeenkomstig artikel 86, §1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, zijn de bepalingen van artikel 65 toepasselijk op de arbeidsovereenkomst
voor bedienden.
Overeenkomstig artikel 65, §1, wordt onder concurrentiebeding verstaan het beding
waarbij de werkman de verbintenis aangaat bij zijn vertrek uit de onderneming geen
soortgelijke activiteiten uit te oefenen, hetzij door zelf een onderneming uit te baten, hetzij door in dienst te treden bij een concurrerende werkgever, waardoor hij de mogelijkheid
heeft de onderneming die hij heeft verlaten, nadeel te berokkenen door de kennis, die eigen is aan die onderneming en die hij op industrieel of op handelsgebied in die onderneming heeft verworven, voor zichzelf of ten voordele van een concurrerende onderneming
aan te wenden.
Het concurrentiebeding leidt er aldus toe de wedertewerkstellings-mogelijkheden van
de gewezen werknemer te beperken, nu deze verboden wordt, onder bepaalde voorwaarden, soortgelijke activiteiten te ontplooien voor zichzelf of voor een andere werkgever.
De geldigheid van het concurrentiebeding, dat overeenkomstig artikel 65, §2, achtste
lid van de Arbeidsovereenkomstenwet, op straffe van nietigheid schriftelijk moet worden
vastgelegd met vermelding van de toepassingsvoorwaarden die de wet bepaalt, is, luidens
artikel 65, §2, vijfde lid van dezelfde wet, ondergeschikt aan de voorwaarde dat (...) 4° het
moet voorzien in de betaling van een enige en forfaitaire compensatoire vergoeding door
de werkgever, tenzij hij binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf het ogenblik van de stopzetting van de overeenkomst afziet van de werkelijke toepassing van het
concurrentiebeding. Het bedrag van deze vergoeding wordt nader omschreven in het zesde lid van deze wetsbepaling.
Het regelmatig in een arbeidsovereenkomst opgenomen concurrentie-beding zal derhal-
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ve uitwerking krijgen, en dienvolgens de werknemer wiens arbeidsovereenkomst ten einde kwam in zijn wedertewerkstellingsmogelijk-heden beperken, tenzij de werkgever afziet
van de toepassing van het concurrentiebeding binnen de wettelijk bepaalde termijn van
vijftien dagen vanaf de stopzetting van de overeenkomst.
De werkgever die zich niet wenst te beroepen op het concurrentie-beding, en als gevolg
daarvan niet zal gehouden zijn tot betaling van de wettelijk bepaalde vergoeding, dient
derhalve jegens de betrokken werknemer op ondubbelzinnige wijze af te zien van de toepassing van het concurrentie-beding.
Het afzien van de werkgever van de werkelijke toepassing van het concurrentiebeding
is weliswaar aan geen enkele vormvoorwaarde onderworpen, doch kan slechts aanvaard
worden zo het ondubbelzinnig werd geuit. Het arbeidshof kon aldus weliswaar wettig
overwegen dat eiser niet kon eisen dat de werkgever expliciet zou afzien van de concurrentieclausule, nu dit mogelijk ook impliciet kon geschieden, zij het voor zover dit ondubbelzinnig geschiedde en voor zover de feiten op grond waarvan de rechter besluit dat de
werkgever moest geacht worden te hebben afgezien van de toepassing van het concurrentiebeding dit besluit wettig kunnen rechtvaardigen.
Zo kan, bijvoorbeeld, uit het niet-betalen door de werkgever van de wettelijk voorziene
compensatoire vergoeding binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf het
ogenblik van de stopzetting van de overeenkomst, niet afgeleid worden dat de werkgever
afziet van de toepassing van het concurrentiebeding.
De door het arbeidshof te dezen aangehaalde elementen kunnen het besluit dat de werkgever ondubbelzinnig zou hebben afgezien van de toepassing van het concurrentiebeding,
niet wettig rechtvaardigen.
Minstens moet worden vastgesteld dat er geen mogelijk verband is tussen de door de
rechter vastgestelde feiten en de door hem daaruit afgeleide gevolgtrekkingen.
Luidens artikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek worden vermoedens die niet bij de
wet zijn ingesteld, overgelaten aan het oordeel en aan het beleid van de rechter. In de gevallen waarin het bewijs door vermoedens wettelijk is toegelaten, beoordeelt de rechter de
bewijswaarde van de vermoedens waarop hij zijn beslissing grondt, in feite, zodat Uw
Hof enkel nagaat of de rechter het begrip "feitelijk vermoeden" niet heeft miskend en,
meer bepaald, of hij uit de door hem vastgestelde feiten geen gevolgtrekkingen heeft afgeleid die op grond van die feiten geenszins kunnen worden verantwoord.
Zo is, ten eerste, de omstandigheid dat "de werkgever, bij het bepalen van zijn standpunt inzake de toepassing van het concurrentiebeding mag onderzoeken of de bedrijfsactiviteit van zijn voormalig werknemer al dan niet voor hem schadelijk zou kunnen zijn",
geen pertinent criterium.
De werkgever kan inderdaad onderzoeken of de nieuwe activiteit van een voormalig
werknemer al dan niet schadelijk zal (kunnen) zijn voor het bedrijf, om op grond hiervan
te bepalen of het concurrentiebeding al dan niet uitwerking moet krijgen, doch moet dienvolgens expliciet of impliciet, doch alleszins ondubbelzinnig laten blijken of hij al dan
niet afziet van de toepassing van het concurrentiebeding.
Zo kan, ten tweede, de omstandigheid dat de werknemer "bij zijn ontslag geen enkel
nadeel heeft geleden, voor wat de toepassing van het concurrentiebeding aangaat (omdat)
hij kon gaan werken bij een niet-concurrerend bedrijf" geen afbreuk doen aan de verplichting in hoofde van de werkgever om binnen de wettelijk voorziene termijn ondubbelzinnig
te laten blijken of hij al dan niet afziet van de toepassing van het concurrentiebeding.
Het feit dat de werknemer kan gaan werken bij een niet-concurrerend bedrijf sluit niet
uit dat hij onmiddellijk of na enige tijd, te weten vóór het verstrijken van de conventioneel
bepaalde en wettelijk beperkte geldigheidstermijn van het concurrentiebeding, aan betere
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voorwaarden kan in dienst treden van een concurrerend bedrijf.
Zo zijn, ten derde, noch de omstandigheid dat het in eerste instantie aldus werd voorgesteld dat eiser zijn gewezen werkgever geen concurrentie zou kunnen aandoen, dat de
werkgever "(vond) dat zijn werknemer hem geen concurrentie zou kunnen aanbrengen" of
dat de werkgever op het ogenblik van het ontslag door de werknemer "geconfronteerd
werd met iemand welke thans geen concurrentie zou kunnen aanbrengen", noch de omstandigheid dat tussen partijen werd besproken welke functie de werknemer zou hebben
bij de toekomstige werkgever, relevant ten aanzien van de verplichting van de werkgever
om binnen de wettelijk voorziene termijn ondubbelzinnig te laten blijken of hij al dan niet
afziet van de toepassing van het concurrentiebeding.
De werkgever kan inderdaad op grond van de vaststellingen inzake de toekomstige tewerkstelling van zijn gewezen werknemer van oordeel zijn dat deze hem, in eerste instantie, geen concurrentie zal aandoen, doch dit ontslaat hem niet van de verplichting om binnen de wettelijk voorziene termijn ondubbelzinnig afstand te doen van de toepassing van
het concurrentiebeding indien hij de werknemer wenst te ontslaan van het concurrentieverbod en hij dienvolgens zelf niet gehouden wenst te zijn tot betaling van de wettelijk
voorziene compensatoire vergoeding.
Zo kan, ten vierde, evenmin de omstandigheid dat de werknemer niet kan eisen en te
dezen ook het belang zou ontberen te eisen dat de werkgever schriftelijk bevestiging zou
geven van het feit dat hij afziet van de toepassing van het concurrentiebeding de werkgever niet ontslaan van de verplichting ondubbelzinnig afstand te doen van de toepassing
van het concurrentiebeding indien hij de werknemer wenst te ontslaan van het concurrentieverbond en hij dienvolgens zelf niet gehouden wenst te zijn tot betaling van de wettelijk
voorziene compensatoire vergoeding.
De motieven van het bestreden arrest laten niet toe vast te stellen dat het arbeidshof
heeft geoordeeld dat verweerster, weze het impliciet, op ondubbelzinnige wijze ten aanzien van eiser binnen de 15 dagen na de stopzetting van de overeenkomst, heeft afgezien
van de toepassing van het concurrentiebeding dat verweerster had bedongen. Door niettemin eisers vordering tot het bekomen van de wettelijk voorziene en contractueel bepaalde
vergoeding af te wijzen, miskent het arbeidshof dienvolgens de artikelen 86, §1 en 65, inzonderheid §§1 en 2, vijfde lid, 4° van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Minstens miskent het arbeidshof het wettelijk begrip "feitelijk vermoeden", door uit bovengenoemde feitelijke elementen af te leiden dat de werkgever zou hebben afgezien van
de toepassing van het concurrentiebeding, wat er nochtans niet kan door worden verantwoord. Aldus schendt het arbeidshof de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek.

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Het middel zelf
Overwegende dat artikel 65, §2, vijfde lid, 4° van de Arbeidsovereen-komstenwet van 3 juli 1978 bepaalt dat het concurrentiebeding in de betaling door de
werkgever moet voorzien van een enige en forfaitaire vergoeding, tenzij de
werkgever binnen een termijn van vijftien dagen, te rekenen vanaf het ogenblik
van de stopzetting van de overeenkomst, afziet van de werkelijke toepassing van
het concurrentiebeding;
Overwegende dat de afstand van de werkelijke toepassing van het concurrentiebeding door de werkgever aan geen enkele bijzondere vormvoorwaarde is on-
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derworpen;
Overwegende dat een werkgever die van de toepassing van het concurrentiebeding niet afziet, de forfaitaire vergoeding verschuldigd is zonder dat vereist is dat
de werknemer door het naleven van het beding schade lijdt;
Dat het arrest, door te oordelen dat de vergoeding niet verschuldigd is omdat
eiser geen nadeel zou lijden door het naleven van het beding, de artikelen 65 en
86 van de Arbeidsovereenkomstenwet schendt;
Overwegende voorts dat het arrest de vordering van eiser tot veroordeling van
verweerster tot betaling van de forfaitaire vergoeding afwijst op grond dat verweerster met bepaalde omstandigheden het bewijs kan leveren dat zij er niet toe
genoopt was "schriftelijke bevestiging te geven van het feit dat zij afzag van de
toepassing van het concurrentiebeding";
Dat het arrest de volgende omstandigheden als vermoeden in aanmerking
neemt om te beslissen dat verweerster binnen de gestelde tijd impliciet afstand
deed van de toepassing van het concurrentiebeding:
a) de werkgever mag bij het bepalen van zijn onderzoek inzake de toepassing
van het concurrentiebeding onderzoeken of de bedrijfsactiviteit van zijn voormalige werknemer al dan niet voor hem schadelijk zal zijn;
uit haar stilzitten kan worden afgeleid dat verweerster vindt dat haar werknemer haar geen concurrentie zou kunnen aanbrengen;
b) eiser heeft bij zijn ontslag "geen enkel nadeel geleden voor wat de toepassing van het concurrentiebeding aangaat"; hij kon gaan werken bij een niet-concurrerend bedrijf;
c) "op het ogenblik dat (eiser) ontslag nam (werd verweerster) geconfronteerd
met iemand die thans geen concurrentie zou kunnen aanbrengen. Er werd tussen
partijen besproken welke functie (eiser) zou hebben bij de toekomstige werkgever";
Overwegende dat het arrest uit de voormelde feitelijke gegevens niet vermocht
af te leiden dat verweerster impliciet afgezien heeft van de toepassing van het
concurrentiebeding en dienvolgens geen expliciete bevestiging ervan nodig was;
Dat het arrest zodoende het wettig begrip feitelijk vermoeden miskent en de
artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de op het concurrentiebeding gestoelde vordering van eiser afwijst en uitspraak doet over de kosten;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
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20 oktober 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. 515
2° KAMER - 21 oktober 2003

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - WITWASSEN VAN
VERMOGENSVOORDELEN - MEERDERE DADERS - GEVOLG.
2º HELING - WITWASSEN VAN VERMOGENSVOORDELEN - MEERDERE DADERS BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - GEVOLG.
3º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - KWALIFICATIE - TAAK VAN DE
RECHTER.
1º en 2° Noch het algemeen rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter van de straf, noch
de eigen aard van de verbeurdverklaring van het voorwerp van het misdrijf staan eraan in
de weg dat meerdere daders, die samen één van de in artikel 505, eerste lid, 1° tot 4°
Strafwetboek,
bedoelde
misdrijven
hebben
gepleegd,
die
een
bepaald
vermogensvoordeel tot voorwerp hebben, allen tot de verbeurdverklaring hiervan worden
veroordeeld, aangezien de uitvoering van deze straffen immers de omvang van dit
voordeel niet kan noch mag overschrijden. (Artt. 42, 1° en 3°, 505, eerste lid, 2° en derde
lid Sw.)
3º Het komt de rechter toe het strafbaar feit dat wordt vervolgd en zoals het in de
dagvaarding of in de verwijzingsakte omschreven wordt, te bepalen; hij mag daarbij niet
alleen steunen op een in de gewone omgangstaal gegeven omschrijving van materiële
gedragingen waarbij de telastlegging geheel of gedeeltelijk wordt gepreciseerd, maar ook
op deze telastlegging zelf, die de strafbare gedraging in de bewoordingen van de wet
weergeeft1. (Artt. 145 en 182 Sv.)
(Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen T. S. e.a.)

ARREST

(A.R. P.03.0757.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 9 april 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De procureur-generaal voert in een verzoekschrift één middel aan.
De eisers B. V. I. en H. V. D. stellen ieder in een memorie respectievelijk twee
1 Zie Cass., 4 sept. 1990, A.R. 3912, nr. 5; 27 april 1994, A.R. P.94.0360.F, nr. 204; 28 jan. 1997,
A.R. P.96.0039.N, nr. 51.
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en één middel voor.
De eiser F. S. stelt geen middel voor.
Het verzoekschrift en de memories zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel van de procureur-generaal
1. Eerste en vierde onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 505, eerste lid, 2°, Strafwetboek, gestraft
worden zij die zaken bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek, hebben gekocht, in
ruil of om niet hebben ontvangen, in bezit, bewaring of beheer hebben genomen,
ofschoon zij de oorsprong ervan kennen of moesten kennen;
Dat deze bepaling de gedragingen wil bestrijden van de delinquent die zijn eigen onvermogen ten voordele of met hulp van derden organiseert om de verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen te voorkomen;
Overwegende dat, krachtens artikel 505, derde lid, Strafwetboek, de zaken bedoeld in 1°, 2°, 3° en 4° van dit artikel het voorwerp uitmaken van de misdrijven
die gedekt worden door deze bepalingen in de zin van artikel 42, 1°, en zij worden verbeurdverklaard, ook indien zij geen eigendom zijn van de veroordeelde,
zonder dat deze verbeurdverklaring nochtans de rechten van derden op de goederen die het voorwerp kunnen uitmaken van de verbeurdverklaring, schaadt;
Dat deze bepaling voor gevolg heeft dat de zaken, bedoeld in artikel 505, eerste lid, 2°, Strafwetboek, moeten worden verbeurdverklaard zelfs indien ze geen
eigendom zijn van de veroordeelde en ze zich niet in zijn vermogen bevinden;
Overwegende dat noch het algemeen rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter van de straf noch de eigen aard van de verbeurdverklaring van het voorwerp
van het misdrijf eraan in de weg staan dat meerdere daders die samen een van de
in artikel 505, eerste lid, 1° tot 4°, Strafwetboek, misdrijven hebben gepleegd,
die een bepaald vermogensvoordeel tot voorwerp hebben, allen tot de verbeurdverklaring hiervan worden veroordeeld;
Dat de uitvoering van deze straffen immers de omvang van dit voordeel niet
kan noch mag overschrijden;
Overwegende dat de appèlrechters de verweerders veroordelen voor de telastlegging van artikel 505, eerste lid, 2°, Strafwetboek;
Dat zij de gevorderde verbeurdverklaring van de gelden omschreven in de telastlegging C I tot C IV lastens de verweerders verwerpen om reden, samengevat, dat zij - als vermogensvoordelen bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek reeds volledig en definitief werden verbeurd ten aanzien van één medebeklaagde
zodat de noodzakelijke begrenzing van de bijzondere verbeurdverklaring tot bepaalde zaken, inzonderheid tot hetgeen het misdrijf aan vermogensvoordeel heeft
opgeleverd, meebrengt dat zij niet zonder het algemeen rechtsbeginsel van het
persoonlijk karakter van de straf te miskennen, nog ten aanzien van de medeveroordeelden voor hetzelfde misdrijf kunnen worden verbeurd;
Overwegende dat de appelrechters, door alleen de mogelijkheid tot verbeurd-
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verklaring te onderzoeken met toepassing van de artikelen 42, 3° en 43bis Strafwetboek, dit is als vermogensvoordeel dat door het witwasmisdrijf werd opgeleverd, en niet op grond van artikel 42, 1° en 505, derde lid, Strafwetboek, dit is als
voorwerp van het misdrijf, hun beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat de onderdelen gegrond zijn;
(...)
B. Onderzoek van de middelen van B. V. I.
(...)
2.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel ervan uitgaat dat de appèlrechters, wat het
voorwerp van het strafbaar feit betreft, uitsluitend mochten steunen op de in de
gewone omgangstaal gegeven beschrijving van de materiële gedragingen bij de
telastleggingen C III en C IV, zijnde het overschrijven, storten en cash opnemen
van geldbedragen middels zuivere geldopnames en in één geval middels de verhandeling van een bankcheque, welke gedragingen blijkens de vaststellingen van
het arrest niet rechtstreeks werden uitgevoerd door eiser die aldus ten onrechte
als rechtstreekse dader van het hoofdfeit zou zijn veroordeeld;
Overwegende dat het aan de rechter toekomt het strafbaar feit dat wordt vervolgd en zoals het in de dagvaarding of in de verwijzingsakte omschreven wordt,
te bepalen; dat hij daarbij niet alleen mag steunen op een in de gewone omgangstaal gegeven omschrijving van materiële gedragingen waarbij de telastlegging
geheel of gedeeltelijk wordt gepreciseerd, maar ook op deze telastlegging zelf,
die de strafbare gedraging in de bewoordingen zelf van de wet weergeeft; dat het
daarbij aan de rechter toekomt de aansprakelijkheid van alle betrokkenen te bepalen, hetzij als rechtstreekse uitvoerder hetzij als deelnemer aan het misdrijf, dit
alles mits de bewoordingen van voormelde akten te eerbiedigen; dat het Hof alleen nagaat of de rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen afleidt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord;
Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het ervan uitgaat dat de rechters bij
hun onderzoek naar de toepasselijke strafbepaling alleen rekening mochten houden met hoger vermelde omschrijving in gewone omgangstaal van de materiële
gedragingen, faalt naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, de appèlrechters op grond van hun vaststellingen wettig vermogen eiser als rechtstreekse uitvoerder van het misdrijf bepaald in artikel 505, eerste lid, 2°, Strafwetboek te veroordelen;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit beslist geen bijzondere verbeurdverklaring ten aanzien van H. v. D., B. V. I. en F. S. uit te spreken;
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
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deeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt H. v. D., B. V. I. en F. S. ieder in één derde van de kosten van het
cassatieberoep van de procureur-generaal; veroordeelt hen ieder in de kosten van
hun cassatieberoep;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
21 oktober 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. R. Verstraeten, Brussel en P. Wouters, Antwerpen.

Nr. 516
2° KAMER - 22 oktober 2003

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING VERMOGENSVOORDELEN - BEGRIP - RAMING - BELASTINGFRAUDE - ONTWIJKING VAN EEN
BELASTING - TOEPASSING - INKOHIERING - GEVOLG.
2º BELASTING - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - VERMOGENSVOORDELEN
- BEGRIP - RAMING - BELASTINGFRAUDE - ONTWIJKING VAN EEN BELASTING - TOEPASSING INKOHIERING - GEVOLG.
3º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING VERMOGENSVOORDELEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.
4º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER STRAFZAKEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - VERMOGENSVOORDELEN.
5º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - HOGER BEROEP VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE - VERZWARING VAN DE STRAF - VOORWAARDEN - RECHT VAN VERDEDIGING.
6º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE - VERZWARING VAN DE STRAF - VOORWAARDEN.
7º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - VERZWARING VAN DE
STRAF - VOORWAARDEN - RECHT VAN VERDEDIGING.
8º STRAF — SAMENLOOP — EENDAADSE - MISDRIJVEN - EÉN ENKELE STRAFBARE
GEDRAGING - GEWIJZIGDE STRAFWET - ZWAARDERE STRAF - TOEPASSING.
9º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - MISDRIJVEN - EÉN ENKELE STRAFBARE
GEDRAGING - GEWIJZIGDE STRAFWET - ZWAARDERE STRAF - TOEPASSING.
1º en 2° Wanneer de rechter, met toepassing van artt. 42, 3° en 43bis Sw., de
vermogensvoordelen raamt die uit een misdrijf zijn verkregen, kan hij beslissen dat de
ontwijking van een belasting een dergelijk voordeel vormt; dat voordeel verdwijnt niet
gewoon door inkohiering1. (Artt. 42, 3° en 43bis Sw.)
1 Zie concl. O.M.
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3º en 4° De strafrechter beslist in feite of een vermogensvoordeel waarop de bijzondere
verbeurdverklaring betrekking heeft, rechtstreeks is verkregen uit een misdrijf2. (Artt. 42,
3° en 43bis Sw.)
5º, 6° en 7° De appèlrechter miskent het recht van verdediging niet en schendt evenmin art.
6.1 E.V.R.M., wanneer hij, op het hoger beroep van het O.M., de straf verzwaart zonder
de beklaagde te verzoeken zich wat dat betreft te verdedigen3. (Art. 202 Sv.; art. 6.1
E.V.R.M.; algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)
8º en 9° Wanneer verschillende misdrijven een collectief misdrijf door eenheid van opzet
vormen en derhalve tot de toepassing van één enkele straf aanleiding geven, maar in de
tijd tussen het plegen van die misdrijven de wet die de straf bepaalt, gewijzigd werd,
moet de bij de nieuwe wet gestelde straf worden toegepast, ook al was de ten tijde van
het eerste misdrijf geldende straf minder zwaar dan die welke was gesteld ten tijde van
de nieuwe wet4. (Artt. 2 en 65 Sw.)
(N. e.a. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

Conclusie van de Heer advocaat–generaal Jean Spreutels (vertaling):
1. Het cassatieberoep verzoekt het Hof uitspraak te doen over een vraag die in de
rechtsleer nog omstreden is, nl. de toepassing van de straf van bijzondere
verbeurdverklaring van vermogensvoordelen die voortvloeien uit een in art. 42, 3° Sw.,
bedoeld misdrijf, wanneer dat misdrijf bestaat in het voorkomen van het ontstaan of van
de betaling van een belastingschuld. We weten dat het antwoord op die vraag
daarenboven het toepassingsgebied bepaalt van het misdrijf witwassen, bedoeld in art.
505, eerste lid, 2° tot 4°, dat verwijst naar de in het voormelde art. 42, 3°, bedoelde zaken,
al houdt laatstgenoemd misdrijf geen verband met de huidige zaak.
2. De Correctionele Rechtbank te Charleroi heeft t.a.v. de eisers, vader en dochter,
volgende telastleggingen bewezen verklaard: een handelsactiviteit te hebben uitgeoefend
waarvoor zij niet waren ingeschreven in het handelsregister, aangezien de inschrijving
door het handelsregister was geweigerd, te dezen, wat eiser betreft, een handel van aan–
en verkoop van Oosterse tapijten en andere (telastlegging I a) en, wat eiser en eiseres
betreft, het fokken en het in wedstrijd brengen van paarden (telastlegging I b); met
bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, sommige bepalingen van het W.I.B.
of van zijn uitvoeringsbesluiten te hebben overtreden, te dezen, als belastingplichtigen die
aan de personenbelasting zijn onderworpen, de voor te leggen aangiften niet te hebben
overhandigd, met betrekking tot meerdere aanslagjaren (telastlegging II A); eiser en
eiseres, valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken : met het opzet hun tegoeden
bij de belastingadministratie valselijk te verantwoorden, valse jaarlijkse
belastingaangiften van winsten in het paardenrennen en fotokopieën van winnende
spelbiljetten te hebben vervaardigd of laten vervaardigen (telastlegging III c).
Na eiser tot een gevangenisstraf met uitstel en een geldboete te hebben veroordeeld en
t.a.v. eiseres de opschorting van de uitspraak van de veroordeling te hebben bevolen, heeft
de eerste rechter, t.a.v. elke beklaagde, de bijzondere verbeurdverklaring uitgesproken van
een geldsom gelijk aan het bedrag, in hoofdsom, van de jegens hem ambtshalve
ingekohierde belasting, met inbegrip van de belastingverhogingen, gelijk aan de
vermogensvoordelen die uit het misdrijf II A zijn verkregen. Het bestreden arrest van het
Hof van Beroep te Bergen heeft het beroepen vonnis bevestigd, in zoverre het de
voormelde telastleggingen t.a.v. elke eiser bewezen verklaart. Het arrest wijzigt de
2 Ibid.
3 Zie Cass., 18 mei 1993, A.R. 6224, nr. 243; 22 mei 2001, A.R. P.01.0303.N, nr. 304 en R.
DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, derde uitg., Mechelen, 2003, 1057 tot 1059; in
tuchtzaken, zie Cass., 30 nov. 1990, A.R. 7124, nr. 173.
4 Cass., 17 mei 1983, A.R. 7915, nr. 513; 7 mei 2002, A.R. P.02.0308.N, nr. 278.
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beslissing van de eerste rechter en spreekt t.a.v. elke eiser een gewone schuldigverklaring
uit m.b.t. de feiten van die telastleggingen, wegens het verstrijken van de redelijke
termijn, maar wijzigt het voorwerp van de door de correctionele rechtbank uitgesproken
verbeurdverklaring. Nu wordt die straf uitgesproken tegen elke beklaagde, wegens de hun
respectievelijk verweten telastleggingen, en heeft ze betrekking op de geldsommen die in
beslag zijn genomen op de bankrekening van eiseres, alsook op de diamanten, edelstenen,
juwelen, goudplaten, geld en titels die tijdens het onderzoek in beslag zijn genomen.
In zijn redengeving wijst het hof van beroep erop dat de in beslag genomen
banktegoeden, hoewel ze uitsluitend zijn samengesteld in naam van eiseres, in
werkelijkheid vermogensvoordelen zijn die de beklaagden gezamenlijk hebben verkregen
uit de hun respectievelijk ten laste gelegde misdrijven I a, I b en II A, en dat eiseres beslist
op de hoogte was van het bedrieglijk karakter van de door haar vader uitgeoefende
activiteiten, die haar rechtstreeks ten goede kwamen en waaraan zij actief deelnam. De
appèlrechters beklemtonen voorts “dat het dossier wat dat betreft aantoont dat de
beklaagden uit de misdrijven, die ze jarenlang systematisch en onafgebroken hebben
gepleegd, heel aanzienlijke vermogensvoordelen hebben verkregen, wat, zoals de
rechtbank erop wijst, door hun weelderige levensstijl en hun uitgaven aangetoond wordt ;
(…) dat er in een dergelijke context geen enkele grond bestaat om de verbeurdverklaring
te beperken tot de bedragen die de rechtbank vastgesteld heeft met verwijzing naar de
ambtshalve, jegens elke beklaagde ingekohierde aanslagen; (…) dat, gelet op de omvang
van het bedrog en de winsten die de beklaagden eruit hebben gehaald, de
verbeurdverklaring moet worden bevolen van niet alleen alle banktegoeden die in naam
van (eiseres) zijn samengesteld en bij de (bank) in beslag zijn genomen, maar ook van de
(…) edelstenen, goud, juwelen en waarden in geld en titels uit de koffers van de
beklaagden, waarbij al die goederen vermogensvoordelen vormen die rechtstreeks en
zonder onderscheid uit de door de beklaagden respectievelijk gepleegde misdrijven I a, I b
en II A zijn verkregen”.
3. Het eerste middel voert de schending aan van de artt. 149 G.W., 42, inz. 3°, en 43bis
Sw., zoals laatstgenoemd artikel van kracht was vóór de wijziging ervan bij de W. 19 dec.
2002. Volgens het middel konden de goederen die in de loop van het onderzoek in beslag
zijn genomen, in geen enkele omstandigheid “vermogensvoordelen” in de zin van art. 42,
3° Sw. vormen “die rechtstreeks zijn verkregen” uit de feiten van de telastlegging II A, en
evenmin “goederen en waarden die in de plaats zijn gesteld” van dergelijke voordelen.
Het bestreden arrest miskent dus het wettelijk begrip vermogensvoordelen in de zin van
die bepaling, dat, nog steeds volgens het middel, betrekking heeft op lichamelijke
goederen, waarden of schuldvorderingen die dankzij het misdrijf in het vermogen van de
beklaagde zijn opgenomen en – zij het tijdens een moment van redelijkheid –
geïdentificeerd konden worden als een rechtstreeks gevolg van dat misdrijf. “Bijgevolg
kan de bijzondere verbeurdverklaring niet worden uitgesproken wanneer het misdrijf de
veroordeelde alleen heeft toegelaten tijdelijk of definitief te ontsnappen aan de betaling
van een schuld die hem, overeenkomstig artikel 7 van de hypotheekwet, verbond op al
zijn goederen. (…) Al heeft de verlaging van de geldelijke lasten t.a.v. het misdrijf de
delinquent toegelaten liquiditeiten of een krediet te behouden waarmee hij goederen of
schuldvorderingen heeft verworven, toch kunnen die goederen of schuldvorderingen niet
worden omschreven als ‘goederen en waarden die in de plaats zijn gesteld’ in de zin van
het voormelde artikel 42, 3°, aangezien dat begrip veronderstelt dat de dader
oorspronkelijk primaire vermogensvoordelen uit het misdrijf heeft verkregen (…), wat
niet het geval is wanneer het misdrijf alleen heeft toegelaten de betaling of het ontstaan
van een schuld te voorkomen of uit te stellen.” (Eerste onderdeel).
De fiscus heeft de ontdoken belasting ten laste van de eisers ambtshalve ingekohierd,
zodat zij, volgens het middel, geen enkel rechtstreeks vermogensvoordeel hebben kunnen
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halen uit de feiten van de telastlegging II A. Op zijn minst “blijkt uit de vaststellingen van
het arrest niet dat de eisers, als het misdrijf niet was gepleegd, hogere aanslagen hadden
moeten betalen dan die welke ambtshalve zijn ingekohierd. Bijgevolg kan het Hof, op
grond van de vaststellingen van het arrest, de wettigheid van de bestreden beslissing niet
controleren, zodat deze niet regelmatig met redenen is omkleed”. (Tweede onderdeel).
Dit middel kan m.i. niet worden aangenomen.
4. Door een “zeer ruime regeling inzake verbeurdverklaring”5 in te voeren, heeft de
wetgever willen strijden tegen “alle vormen van criminaliteit, al dan niet georganiseerd,
die tot doel hebben winst op te leveren”, door ze aan de wortel aan te pakken, “enerzijds
door verbeurdverklaring van uit de misdrijven verkregen winsten, en anderzijds door van
alle handelingen die de omschakeling en het beheer van die onrechtmatige winsten tot
doel hebben, een misdrijf te maken”6. Het begrip winst uit een misdrijf is dus essentieel.
Het vormt het voorwerp van de uitgebreide bijzondere verbeurdverklaring en van het misdrijf witwassen, bedoeld in art. 505, eerste lid, 2° tot 4° Sw. Om het in een wettekst om te
zetten, heeft de wetgever gebruik gemaakt van de uitdrukking “vermogensvoordelen” die
uit het misdrijf zijn verkregen.
Men had tevens kunnen spreken van de “opbrengst(en)” (“produits”) van het misdrijf.
In de memorie van toelichting wordt evenwel vermeld dat “om twee redenen in de Franse
lezing van het ontwerp van wet de term “produits” niet in aanmerking is genomen : de
eerste reden is dat artikel 42, 2° van het Strafwetboek het reeds heeft over ‘choses qui ont
été produites par l’infraction’ en dat iedere verwarring tussen de gevallen, omschreven in
artikel 42, 2° en 3°, moet worden voorkomen. De tweede reden is dat de term ‘produits’
op zich reeds tot tal van controverses aanleiding kan geven met betrekking tot de aard van
het verband dat tussen het goed en het misdrijf wordt gesuggereerd. Tevens moet erop gewezen worden dat het begrip ‘voordelen’ op het niveau van de Raad van Europa in aanmerking is genomen door het Comité van deskundigen belast met het uitwerken van een
Europese overeenkomst inzake internationale samenwerking op het gebied van de opsporing, de inbeslagneming en de verbeurdverklaring van zaken die voortkomen uit misdadige activiteiten”7.
Het gaat om het Verdrag van Straatsburg van 8 nov. 1990 inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslaglegging en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven 8. Dat verdrag definieert “opbrengst” immers als “elk economisch voordeel dat uit strafbare feiten is
verkregen”9. Dat begrip is dus zeer ruim10. Er wordt gepreciseerd dat “dit alle voorwerpen
kunnen zijn zoals omschreven in dit artikel, letter b”, d.w.z. “goederen van enigerlei aard,
lichamelijk of onlichamelijk, roerend of onroerend, alsmede rechtsbescheiden waaruit de
eigendom of andere rechten ten aanzien van die goederen blijken” 11. Het gebruik van de
woorden “kunnen zijn” wijst erop dat het begrip economisch voordeel ruimer is dan dat
van goed. Bovendien kan samenwerking worden geweigerd als het misdrijf waarop het
5 Wetsontwerp tot wijziging van de artt. 42, 43 en 505 Sw. en tot invoeging van een art. 43bis in datzelfde wetboek, Memorie van toelichting, Gedr. St. Kamer, gew. zitt., 1989-1990, nr. 987/1, 2.
6 Ibid., 1.
7 Ibid., 3.
8 De W. 8 aug. 1997 heeft dat verdrag goedgekeurd.
9 Art. 1, a. Tijdens de parlementaire voorbereiding van de W. 17 juli 1990 was er ook sprake van
“avantages financiers”. (Hand. Kamer, plen. zitt., 15 feb. 1990, 1617.)
10 Volgens het Rapport explicatif van het Verdrag (nr. 21), “la définition du ‘produit’ est, dans l’esprit des rédacteurs, aussi large que possible. Les experts ont, en effet, reconnu qu’il importe de priver
le délinquant de tout avantage économique provenant de son activité criminelle. L’adoption d’une définition générale permettrait d’atteindre cet objectif ultime”.
11 Art. 1, b. Het begrip economisch voordeel vindt men tevens terug in art. 18.4, b, i van het Verdrag.
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verzoek betrekking heeft, een belastingmisdrijf is12, wat impliceert dat het Verdrag in beginsel betrekking heeft op het vermogensvoordeel dat uit een dergelijk misdrijf is verkregen. De ter uitvoering van het Verdrag goedgekeurde Belgische wet van 20 mei 1997 betreffende de internationale samenwerking inzake de tenuitvoerlegging van inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen, sluit de belastingmisdrijven overigens niet uit zijn toepassingsgebied uit.
5. De memorie van toelichting definieert het begrip “vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen” als “alle goederen en waarden die de dader van het
misdrijf bij het plegen ervan bekomen heeft”. Het kan m.n. gaan om “onrechtmatige winsten” en “de aard van de goederen (roerend of onroerend, lichamelijk of onlichamelijk)
komt niet in aanmerking, alleen het verband tussen de goederen en het misdrijf is daarbij
van belang”13. De Minister van Justitie heeft later evenwel beklemtoond “dat het begrip
‘vermogensvoordelen’ (…) verkozen werd boven het door de Raad van State voorgestelde
‘goederen en waarden’ omdat vermogensvoordelen ruimer is en even duidelijk”14. Zo is
vermogensvoordeel in de zin van art. 43, 3° Sw., niet beperkt tot de goederen en waarden,
maar moet het worden verstaan als “elk economisch voordeel” dat uit enig misdrijf kan
worden verkregen15. Elke andere interpretatie zou overigens tegenstrijdig zijn met de internationale verbintenissen die België wat dat betreft is aangegaan.
Het lijdt bovendien geen twijfel dat de uitgebreide bijzondere verbeurdverklaring van
toepassing is op een dergelijk voordeel, dat voortkomt uit een belastingmisdrijf16. Een senator heeft aldus beklemtoond dat het wetsontwerp de lichte of zware belastingfraude
strafte17. Hij voegde, zonder wat dat betreft te worden tegengesproken, zelfs hieraan toe
dat “en matière fiscale, le juge pourra très bien considérer que le patrimoine immobilier
du contribuable convaincu de fraude n’a pu être acquis que grâce à l’impôt éludé, ce qui
justifierait dès lors la confiscation de ces ‘avantages patrimoniaux’, consistant, par exemple, en immeubles”18.
6. Het vermijden van een te betalen belasting, of die al dan niet reeds is vastgesteld of
ingekohierd19, is dus onbetwistbaar een economisch voordeel dat kan worden verbeurd12 Art. 18.1, d.
13 Memorie van toelichting, blz. 3.
14 Verslag namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door mevr. MERCKX-VAN GOEY, Gedr.
St. Kamer, gew. zitt. 1989-1990, nr. 987/4, blz. 4. De minister herhaalde dat het begrip ‘voordelen’
voortkwam uit de werkzaamheden die de Raad van Europa op dat ogenblik verrichtte. Zie ook de uiteenzetting van de h. ERDMAN, verslaggever, Hand. Senaat, zitting van 3 juli 1990, blz. 2396: “de
Raad van State gaf in dit verband de voorkeur aan de woorden ‘goederen en waarden’. De commissie
heeft uiteindelijk de regering gevolgd en geopteerd voor een bredere omschrijving van het begrip
vermogensvoordelen in die zin dat het alles omvat wat rechtstreeks verband houdt met het misdrijf,
ook wanneer het onrechtstreeks verworven is.”
15 “L’article 42, 3°, vise en tout état de cause tout profit résultant d’une infraction, ce qui est nouveau. L’avantage ne doit répondre à aucune condition pour pouvoir être (confisqué) tandis que sa
forme n’a pas d’importance.” (G. JAKHIAN, “L’infraction de blanchiment et la peine de confiscation en
droit belge”, Rev. dr. pén. 1991, 774).
16 Voormeld verslag, blz. 6 en Hand. Kamer, volt. zitt., 15 feb. 1990, 1617.
17 Tussenkomst van de h. HATRY, Hand. Senaat, zitting van 3 juli 1990, 2405.
18 Ibid.
19 Het gaat, alles tezamen genomen, om de toepassing van de relatieve autonomie die aan het strafrecht t.a.v. het belastingrecht is toegekend. (F. TULKENS en M. VAN DE KERCHOVE, Introduction au droit
pénal, 6de uitg., Brussel, 2003, blz. 138). Zie contra, R. TOURNICOURT, “Witwassen van zwart geld is
gelijk aan heling”, Fiscoloog, 1991, 6, nr. 355. Zoals hierna wordt uitgelegd in nrs. 10 en 11, gaat het
in werkelijkheid om onafhankelijke procedures die verschillende doelstellingen nastreven en die, in
beginsel, elkaar niet wederzijds kunnen uitsluiten. Zoals E. DIRIX schrijft in “De verbeurdverklaring
met toewijzing aan de benadeelde”, Om deze redenen – Liber amicorum ARMAND VANDEPLAS, Gent,
1994, nr. 19, 199, “in zijn commentaar op de wet van 17 juli 1990 spreekt DE SWAEF uit dat de nieuwe
bepalingen te velde hard zullen worden gemaakt zodat criminele activiteiten minder lonend worden.
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verklaard. De rechtsleer is overigens grotendeels voorstander van de toepassing van de
uitgebreide bijzondere verbeurdverklaring en van het misdrijf van het witwassen op vermogensvoordelen die uit belastingmisdrijven zijn verkregen, ofwel op een algemene wijze20, ofwel door uitdrukkelijk te verwijzen naar het geval van de ontdoken, zelfs directe
belasting21. Zodra de strafrechter beslist dat het belastingmisdrijf bewezen is, kan hij ten
laste van de dader de verbeurdverklaring bevelen van het economisch voordeel dat eruit
voortvloeit, ongeacht of de belasting, ik herhaal, al dan niet is vastgesteld of ingekohierd.
Zoals Uw Hof reeds heeft beslist, “ontstaat de belastingschuld niet door de inkohiering”22.
De strafrechter beslist in feite en derhalve op onaantastbare wijze of het vermogensvoordeel waarop de bijzondere verbeurdverklaring betrekking heeft, rechtstreeks is verkregen
Deze hoop kan worden bewaarheid op voorwaarde dat de rechtspraak er niet voor terugdeinst om
deze rechtsfiguur, op grond van de autonomie van het strafrecht, consequent toe te passen zonder
zich geremd te weten door ‘privaatrechtelijke scrupules’”. Dat geldt eveneens t.a.v. het belastingrecht.
20 J. MESSINNE, “La loi du 17 juillet 1990 modifiant les articles 42, 43 et 505 du Code pénal et insérant un article 43bis dans ce même Code”, J.T. 1991, 492, G. JAKHIAN, “L’infraction de blanchiment
et la peine de confiscation en droit belge”, Rev. dr. pén. 1991, 781, L. CORNELIS et R. VERSTRAETEN,
“Mag er nog wit worden gewassen?”, R.D.C. 1992, 181, nr. 6, A. VANDEPLAS, “De verbeurdverklaring
van vermogensvoordelen”, Liber Amicorum MARC CHÂTEL, Antwerpen 1991, nr. 25, 391, D. DEVOS,
“Le blanchiment des capitaux d’origine criminelle”, Rev. Banque 1992, 202, D. DEVOS, “La lutte
contre le blanchiment de capitaux d’origine délictueuse en droit belge”, Reflets et Perspectives de la
vie économique, 1993, 400, F. HELLEMANS, opm. sub corr. Antwerpen, 14 april 1994, T.R.V. 1994,
285, A. JONCKHEERE e.a., Le blanchiment du produit des infractions en Belgique et au Grand-Duché
de Luxembourg, Bruxelles, 1995, 54, J.-P. BUYLE, “Le blanchiment: status quaestionis”, Financieel
recht tussen oud en nieuw, Antwerpen-Apeldoorn, 1996, nr. 24, 487, J.-F. TOSSENS en PH. LAMBRECHT,
“Le secret bancaire et le contrôle de l’Etat sur les opérations de change et sur leurs effets délictuel –
Belgique”, Blanchiment d’argent et secret bancaire, Den Haag, 1996, 59, G. STESSENS, De nationale
en internationale bestrijding van het witwassen, Antwerpen-Groningen, 1997, nr. 161, 67 alsook
noot 334 en nr. 364, 151.
21 R. TOURNICOURT, “Witwasssen van zwart geld is gelijk aan heling”, Fiscoloog, 1991, nr. 355, 4; E.
GOETHALS, “Het zwak is de schakel”, R.W. 1991-92, 397; M. FAURE, “De verbeurdverklaring van vermogensvoordelen bij milieudelicten”, T.M.R. 1994, 268 en 269; H. BERKMOES, R. VANDAELE en B. DE
BIE, Misdaad loont niet (meer?), Brussel, 1994, blz. 34, 39, 40 en 43 tot 45; A. DE NAUW, “De verschillende luiken van het wettelijk systeem tot bestraffing en tot voorkoming van het witwassen van
gelden en de fiscale fraude”, Fiscaal Strafrecht en Strafprocesrecht, Gent, 1996, nr. 9, 226 tot 229;
M. ROZIE, “De bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen toegepast op fiscale delicten”,
ibid, 210 tot 213; R. VERSTRAETEN et D. DEWANDELEER, “Witwassen na de wet van april 1995: kan het
nog witter?”, R.W. 1995-96, nr. 6, 690; B. COOPMAN, “Zwart, wit en grijze haren – het witwasmisdrijf
in de fiscale periferie”, A.F.T. 1998, nr. 3, 250; F. DERUYCK, “Witwassen”, Comm. Strafr. 1997, nr.
19, 242, A. DE NAUW, “De voordeelsontneming, een eerste evaluatie van de wet en van de rechtspraak”, Liber Amicorum JOSÉ VANDERVEEREN, Brussel, 1997, nr. 5, 40; E. VAN MUYLEN, “Verbeurdverklaring (Bijzondere)”, Comm. Strafr. 1997, nr. 27, 284; F. DERUYCK, “Over de voordeelsontneming”, in
PH. TRAEST en A. DE NAUW, Strafrecht: wie is er bang van het Strafrecht?, Gent, 1998, 420, C. VAN
DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht, Antwerpen-Apeldoorn, 1998, 359, S. HUYGHE, “Witwassen en verbeurdverklaren van fiscale vermogensvoordelen”, T.F.R. 2001, 416; H. BOSMA, “Verbeurdverklaring van de ‘vermogensvoordelen’ uit de niet-opgave van buitenlandse roerende inkomsten”, A.F.T. 2001, 210; G. STESSENS, “Over de (on)mogelijke verbeurdverklaring bij bedrieglijk onvermogen en bij andere misdrijven. Enkele beschouwingen bij het begrip vermogensvoordeel”, T.
Strafr. 2001, nr. 10, 23; S. HUYGHE, “Verbeurdverklaarde vermogensvoordelen zijn belastbaar”,
T.F.R. 2001, 62. Dat standpunt hebben we eveneens verdedigd in voorgaande studies: “Le délit pénal
de blanchiment et la confiscation des avantages patrimoniaux tirés des infractions”, Droit pénal des
affaires, Editions du Jeune Barreau, Brussel, 1991, nr. 13, 9, “Blanchiment et fraude fiscale grave et
organisée”, Face à la criminalité organisée en matière fiscale, Brussel, 2001, 157 en, in samenwerking met C. SCOHIER, “Y a-t-il une interaction entre la lutte contre la fraude fiscale et la lutte contre le
blanchiment en droit belge et en droit international?”, Les paradis fiscaux et l’évasion fiscale, Brussel, 2001, 325. Zie, eveneens in die zin, m.b.t. strafrecht inzake milieudelicten (niet-betaling van mi-
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uit een misdrijf23 en het staat aan hem om dat voordeel te ramen24.
7. Auteurs hebben evenwel die interpretatie betwist om verschillende redenen25, waarbij
de voornaamste luidt dat het vermogensvoordeel in de zin van art. 42, 3°, een “goed”
moet zijn en dat het vermijden van de belasting, al wordt de belastingplichtige er niet armer door, hem geen enkel goed oplevert26. Ik meen, op grond van de voorgaande overwegingen, te hebben aangetoond dat de basis van die redenering onjuist is, in zoverre het begrip vermogensvoordeel ruimer is dan dat van een goed en betrekking heeft op elk economisch voordeel. De gevolgen die deze auteurs eraan verlenen, zijn m.i. noch verenigbaar
met de bewoordingen van de wet, noch met het opzet van de wetgever, zoals hij die in de

lieuheffingen), corr. Gent, 21 juni 1993, T.M.R. 1994, 260; 17 juni 1993, ibid.; 1994, 281; 16 sept.
1993, ibid.; 1994, 281 en 4 april 1995, ibid.; 1996, 375, alsook M. FAURE, “Recente ontwikkeling in
de rechtspraak inzake de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen bij milieudelicten”, T.M.R.
1997, 250.
22 Cass., 15 sept. 2000, A.R. C.98.0388.N, nr. 474, redenen. De belastingschuld bestaat dus materieel en onafhankelijk van de procedure die het formeel bevestigt. (S. RAVYSE, o.c., 31, die J. VAN
HOUTTE citeert : Beginselen van Belgisch Belastingrecht, 1966, nr. 442). “Bovendien rust op elke belastingplichtige de essentiële aangifteverplichting en ontstaan de belastingen (en gebeurt de fraude)
op het ogenblik van de al dan niet foutieve aangifte. De belasting en het eventuele voordeel is op dat
ogenblik nog niet invorderbaar, maar een deskundige zal deze wel al kunnen begroten. Er anders over
oordelen is aanzetten tot fraude”. (S. HUYGHE, “Witwassen en verbeurdverklaren van fiscale vermogensvoordelen”, T.F.R. 2001, nr. 6, 418).
23 Cass., 13 april 1999, A.R. P.98.0898.N, nr. 204.
24 Cass., 14 dec. 1994, A.R. P.94.1033.F, nr. 555, R. Cass. 1995, 98, opm. P. VAN CAENEGEM, “Art.
43bis Sw. en de raming ex aequo et bono”, R.W. 1996-97, opm. A. VANDEPLAS.
25 Die auteurs baseren zich op overwegingen van T. AFSCHRIFT en A. ROMBOUTS, “La loi sur le blanchiment est-elle applicable aux infractions fiscales?”, J.T. 1992, 609. Zie A. VAN ROOSBROECK, Witwassen, Antwerpen, 1995, 251 tot 284; T. AFSCHRIFT, “Blanchiment et fraude fiscale”, J.D.F. 1997,
186; M. MORIS, “Impôt, argent noir et blanchiment”, R.G.F. 1998, 413; TH. DELAHAYE, “Actualités de
droit pénal fiscal”, Comptabilité et fiscalité pratiques, nov. 1999, 47; C. MEUNIER, “Actualités en matière de blanchiment, de confiscation et de saisies pénales”, Le point sur le droit pénal, Luik, 2000,
125 en 126; A. VAN ROOSBROECK, “Witwassen van fiscale vermogensvoordelen. Enkele bedenkingen
bij het gevaar van dubbele bestraffing”, T.F.R. 2000, 1059; M. MORIS, “Le blanchiment d’argent provenant d’infractions fiscales”, Les paradis fiscaux et l’évasion fiscale, Brussel, 2001, 241, inz. 270
tot 277; T. AFSCHRIFT en V.-A. DE BRAUWERE, Manuel de droit pénal financier, Brussel, 2001, 331 tot
340; L. HUYBRECHTS, “Fiscaal strafrecht”, A.P.R. 2002, 77 en 78, nr. 150 en 151 en 164, nr. 294. Voor
een uiteenzetting van de verschillende theorieën, zie tevens A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder
strafrecht, vierde uitg., 2002, 256 tot 258, nr. 413.
26 Ik denk niet dat een argument kan worden gevonden in een arrest van Cass., 9 nov. 1999, A.R.
P.97.1058.N, nr. 596, dat dit standpunt ondersteunt (zoals S. RAVYSE betoogt, o.c., 31, maar op grond
van een, volgens mij, onjuiste interpretatie van het arrest), en, ongetwijfeld, evenmin tegen de toepassing van de verbeurdverklaring van de besparing t.g.v. de ontdoken belasting. In een middel tot
staving van zijn cassatieberoep betwistte de beklaagde de beslissing die hem schuldig verklaarde aan
misbruik van vertrouwen en, ten laste van eiser, de terugkeer beval van de goederen, rechten en schuldvorderingen die bedrieglijk zijn ontnomen aan de boedel van een failliete vennootschap, t.g.v.
zijn veroordeling wegens de vermengde feiten van bedrieglijke bankbreuk en misbruik van vertrouwen. Het Hof van Beroep te Brussel had niet de door het O.M. gevorderde bijzondere verbeurdverklaring bevolen. In zijn antwoord op het middel wijst het Hof erop «dat de appèlrechters in verband
met de gevorderde verbeurdverklaring van criminele vermogensvoordelen considereren ‘dat de beklaagden bij het ontduiken van hun fiscale schuld zich hebben verrijkt door te vermijden dat hun patrimonium met een nieuw passief zou worden bezwaard; dat zij als vermogensvoordeel geen goederen
hebben bekomen doch enkel de ontwijking van een schuld verwezenlijkten’; dat belastingontduiking
door een vennootschap en verduistering ten nadele van dezelfde vennootschap elkaar niet uitsluiten,
zodat de aangevoerde tegenstrijdigheid van de vermelde considerans met eisers schuldigverklaring
wegens misbruik van vertrouwen niet bestaat”. De niet-toepassing door het hof van beroep van de bijzondere verbeurdverklaring werd uiteraard niet bekritiseerd door het cassatieberoep. Zoals het mid-
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parlementaire voorbereiding van de wet heeft uitgedrukt27 28.
8. Een ander argument van de aanhangers van die rechtsleer, is dat uit de samenlezing
van de artt. 42,3° en 43bis Sw., blijkt dat de bijzondere verbeurdverklaring veronderstelt
dat de veroordeelde uit het misdrijf een goed heeft verkregen dat, zelfs maar op één
bepaald ogenblik, moet kunnen worden geïdentificeerd in zijn vermogen, wegens de door
de wetgever aangewende bewoordingen “zaak” en “zich bevinden”.
M.i. kan niet worden aangevoerd dat het vermogensvoordeel, dat bestaat in een
belastingbesparing, niet kan worden geïdentificeerd, aangezien het door de strafrechter
kan worden geraamd. De wet vereist volgens mij echter niet dat het voordeel
noodzakelijkerwijs in het vermogen geïdentificeerd moet worden om verbeurdverklaard te
worden.
Art. 43bis, eerste lid Sw., bepaalt dat “bijzondere verbeurdverklaring toepasselijk op de
zaken bedoeld in artikel 42, 3°, door de rechter in elk geval kan worden uitgesproken” 29
del erop wijst, was die beslissing gegrond op de hierboven vermelde redenen en op de overwegingen
“dat door de omstandigheid dat geen enkel goed werd verworven door het plegen van het misdrijf,
hieruit geen vermogensvoordeel resulteert (...) ; dat slechts de vermijding van een schuldvordering
werd bekomen en geen vermogensvoordeel zoals omschreven door artikel 42, 3° en 43bis Sw. werd
gerealiseerd”. Het Hof van Cassatie heeft wat dat betreft dus niets beslist, behalve dat de aanwending
van de algemene strafformule aan het einde van het arrest en niet van een afgezwakte strafformule
(“dat de beslissing geen enkele onwettigheid bevat die eiser nadeel kan berokkenen”) slechts impliceert dat het zich bij die interpretatie aansloot.
27 Bepaalde auteurs menen dat het vermogensvoordeel dat uit de ontdoken belasting voortkomt, kan
worden verbeurdverklaard, maar niet het voorwerp van het misdrijf witwassen kan zijn, aangezien
dat misdrijf alleen betrekking heeft op vermogensvoordelen die ab initio gelokaliseerd kunnen worden, wegens het materieel karakter van de witwaspraktijken, zoals die worden opgesomd in art. 505,
eerste lid, 2° en 3° Sw. (B. COOPMAN, o.c., 250 tot 254, G. STESSENS, “Over de beperkte fiscale roeping
van de witwaswetgeving”, A.F.T. 1999, 321, “Nogmaals over de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen uit een misdrijf en aanverwante aspecten, zoals de strafbaarstelling van witwassen”, R.W.
1999-2000, 1073 en “De Belgische strafrechtelijke witwaswetgeving”, Dix ans de lutte contre le
blanchiment de capitaux en Belgique et dans le monde, Brussel, 2003, 64 tot 75). Volgens laatstgenoemde auteur kan het vermogensvoordeel, dat bestaat in een kostenbesparing, alleen op grond van
een gelijkwaardig bedrag worden verbeurdverklaard, maar niet het voorwerp van het misdrijf witwassen zijn. Nogmaals, die interpretatie is m.i. strijdig met de tekst van art. 505, dat verwijst naar de zaken bedoeld in art. 42,3° en waarvan de bewoordingen (vooral “in bezit”, maar ook “bewaring of beheer”, “omgezet of overgedragen”) voldoende ruim zijn om ook te worden toegepast op een vermogensvoordeel uit een belastingmisdrijf, al werd het niet in het vermogen geïdentificeerd. Daarenboven is het m.i. duidelijk dat de wetgever een perfect parallellisme heeft gewild tussen de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen en het witwassen ervan, waarbij laatstgenoemd misdrijf de noodzakelijke aanvulling is van de verbeurdverklaring, in “het geval waarin de delinquent, teneinde verbeurdverklaring te voorkomen, zijn eigen onvermogen ten voordele van derden organiseert”. (Memorie van toelichting van het wetsontwerp, p. 6). Ik kan me evenmin akkoord verklaren met G. STESSENS,
wanneer hij argumenteert dat art. 505 spreekt van “zaken” en niet van “vermogensvoordelen”, om de
hierboven vermelde redenen. Het andere argument dat die auteur aanhaalt, nl. de vermeende dubbele
betekenis van vermogensvoordeel in de zin van art. 42, 3° (identificeerbare waarde en goed), wordt
beantwoord in de noot 38 hieronder. Ten slotte moet worden opgemerkt dat de eerste auteur die redenering alleen toepast op de gevallen van witwassen, bedoeld in art. 505, eerste lid, 2° en 3°, terwijl de
tweede ze tevens uitbreidt tot het geval bedoeld in 4° van die wetsbepaling.
28 Zo zou, volgens die rechtsleer, een Belgische belastingplichtige die in het buitenland interesten
van buitenlandse oorsprong verkrijgt welke hij niet in België aangeeft maar in ons land investeert,
zich niet schuldig maken aan witwassen. Immers, “l’avantage de l’infraction est d’éviter de payer le
précompte mobilier de 15%, ce qui constitue un avantage patrimonial. Toutefois, l’infraction permet
au fraudeur d’éviter une dette, c’est-à-dire l’impôt sur les intérêts, mais ne crée pas un bien qui
n’existait pas dans son patrimoine avant l’infraction. Le contribuable perçoit un revenu brut et l’effet
de l’infraction est que le revenu net correspond au revenu brut encaissé”. (M. MORIS, o.c., 2001, 276).
29 Sinds de wijziging door de W. 19 dec. 2002, vereist art. 43bis daarenboven schriftelijke vorde-
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en, volgens het tweede lid van dat artikel, “indien de zaken niet kunnen worden gevonden
in het vermogen van de veroordeelde, raamt de rechter de geldwaarde ervan en heeft de
verbeurdverklaring betrekking op een daarmee overeenstemmend bedrag”. De bewoordingen “zaken bedoeld in artikel 42, 3°” zijn m.i. een gewone verwijzing naar “vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, op de goederen en waarden die
in de plaats ervan zijn gesteld en op de inkomsten uit de belegde voordelen”, zoals ze bedoeld worden in dat art. 42, 3°. Het gaat dus steeds om economische voordelen, waarbij
het woord “zaak”, “terme le plus général par lequel on désigne tout ce qui existe, en parlant d’êtres concrets ou abstraits, réels ou apparents, connus ou inconnus”30, de definitie
van die concepten geenszins wijzigt. Art. 42bis introduceert alleen een “possibilité subsidiaire de confiscation par équivalent, portant sur une somme d’argent correspondant à la
valeur de ces avantages”31. De parlementaire voorbereiding van de W. 17 juli 1990 is wat
dat betreft zeer duidelijk. Het gaat erom “de gevallen op te lossen waarin geweten is dat
een bepaald persoon een misdrijf heeft gepleegd waaruit hij vermogensvoordelen heeft
verkregen, zonder dat evenwel kan worden bepaald wat er van die voordelen geworden
is32. Volgens het nieuwe artikel 43bis, tweede lid, kan in dat geval verbeurdverklaring van
een gelijkwaardig bedrag worden uitgesproken. (…) Het ontwerp heeft tot doel (…) verbeurdverklaring van een gelijkwaardig bedrag mogelijk te maken, ongeacht de aard van
de in artikel 42, 3° bedoelde zaak. Aldus zal de dader zich niet meer aan de straf kunnen
onttrekken. De regels inzake verbeurdverklaring zullen worden toegepast zodra uit het
misdrijf vermogensvoordelen zijn verkregen, ongeacht de houding van de delinquent na
het plegen van het misdrijf33.” Het woord “zaken” is dus, ik herhaal, een samenvattende
verwijzing naar voordelen, goederen, waarden of inkomsten in de zin van art. 42, 3°. Een
dergelijke verwijzing komt ook voor in de artt. 43ter, 43quater (verbeurdverklaring), 505,
eerste lid, 2°, 3° et 4° (witwaspraktijken) Sw., 35bis en 35ter Sv. (inbeslagneming). Wat
het misdrijf witwassen betreft, had de Raad van State zelfs voorgesteld dat “het duidelijker zou zijn om in de tekst van het genoemde artikel (505) de tekst van artikel 42,3° over
te nemen in plaats van ernaar te verwijzen”34, en in de Senaat wordt verwezen naar de
“elementen” bedoeld in art. 42, 3°35, wat tevens aantoont dat het gebruik van de term
“zaak” geen enkele invloed heeft op de definitie van vermogensvoordelen en de kostenbesparing niet uitsluit.
9. Ik denk evenmin dat men een argument kan halen uit het feit dat art. 43bis, tweede
lid, de verbeurdverklaring van een gelijkwaardig bedrag alleen toestaat “indien de zaken
niet kunnen worden gevonden in het vermogen van de veroordeelde”. Dit kan niet betekenen dat de vermogensvoordelen noodzakelijkerwijs eigendom moeten zijn van de veroordeelde36. Zoals uw Hof heeft beslist, is de bijzondere verbeurdverklaring die luidens art.
42, 3° Sw. wordt toegepast op de voordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, op de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en op de inkomsten uit
ringen van de procureur des Konings.
30 P. ROBERT, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Parijs, 1953, dl. I, 763.
31 H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, tweede uitg., Brugge, 2001, 830.
32 Zie S. RAVYSE, o.c., 33 en 34: “deze toelichting maakt duidelijk dat een individualisering en lokalisering van het vermogensvoordeel in het grote vermogen van de verroordeelde irrelevant is. (…) Gelet op de aard van de vermogensvoordelen bij financiële en fiscale misdrijven en bij witwassen, houdt
de verbeurdverklaring dan ook veelal automatisch een begroting ervan in op een daarmee overeenstemmend bedrag of met beslag bezwaard vervangingsgoed, zonder dat er noodzakelijk sprake hoeft
te zijn van een verbeurdverklaring bij equivalent en dat de vermogensvoordelen uit het vermogen van
de verdachte hoeven verdwenen te zijn.”
33 Memorie van toelichting, p. 5.
34 Advies van de Raad van State, Gedr. St. Kamer, gew. zitt. 1989-1990, nr. 987/1, 12.
35 Uiteenzetting van de verslaggever, M. ERDMAN, Hand. Senaat, zitting 3 juli 1990, 2397.
36 M. DE SWAEF, “De bijzondere verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen uit misdrijven”,
R.W. 1990-91, 492, nr. 7.
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de belegde voordelen, – anders dan in de gevallen van art. 42, 1° Sw. – niet onderworpen
an de voorwaarde dat ze eigendom zijn van de veroordeelde, maar kan ze luidens art. 43bis Sw. in elk geval door de rechter worden uitgesproken, onverminderd de rechten die de
derden krachtens hun rechtmatig bezit op die zaken kunnen doen gelden37. Art. 42, 3°
maakt het mogelijk die verbeurdverklaring ten laste van een derde uit te spreken 38. De wet
vereist dus niet dat de vermogensvoordelen geïdentificeerd moeten worden in het vermogen van de veroordeelde, wat evenmin het geval is met de bedragen die in het vermogen
met andere bedragen zijn vermengd39. Uw Hof heeft immers al lang beslist dat, wanneer
een verbeurdverklaring betrekking heeft op dergelijke bedragen die niet kunnen worden
geïndividualiseerd, de beslissing die de verbeurdverklaring uitspreekt, kan worden uitgevoerd op gelijk welk bedrag uit het vermogen van de veroordeelde40. Ik herhaal eveneens
dat, in de geest van de wetgever, de verbeurdverklaring van een gelijkwaardig bedrag
“(een) aanvullende (voorziening is) (…) om de gevallen op te lossen waarin geweten is
dat een bepaald persoon een misdrijf heeft gepleegd waaruit hij vermogensvoordelen
37 Cass., 29 mei 2001, A.R. P.00.1434.N, nr. 316. In dit geval bevonden de vermogensvoordelen
zich in het vermogen van een vennootschap en niet in dat van de veroordeelde. Zie ook Cass., 10 feb.
1999, A.R. P.98.0826.F, nr. 74: «de bijzondere verbeurdverklaring die van toepassing is op de in artikel 42, 3° van het Strafwetboek bedoelde zaken, veronderstelt in de regel dat zij in het vermogen van
de veroordeelde kunnen worden aangetroffen; dat evenwel, in tegenstelling tot de regeling in artikel
42, 1° van voornoemd Wetboek, niet wordt vereist dat zij eigendom zijn van de veroordeelde”. In een
eerste commentaar van de W. 17 juli 1990 hadden we reeds beklemtoond dat, wat de formulering van
art. 43bis, tweede lid, betreft, “il ne peut évidemment s’agir du patrimoine au sens strict du terme,
puisque les choses ne doivent pas nécessairement être la propriété du condamné”. (“Le délit pénal de
blanchiment et la confiscation des avantages patrimoniaux tirés des infractions”, Droit pénal des affaires, Editions du Jeune Barreau, Brussel, 1991, 11, nr. 16, noot 42.) Over de evolutie van de desbetreffende rechtspraak van het Hof, zie G. STESSENS, “Verbeurdverklaring van vermogensvoordelen die
zich in het vermogen van een derde bevinden: volte face van het Hof van Cassatie?”, R. Cass., 2002,
37, S. RAVYSE, o.c., 56 tot 59 en L. HUYBRECHTS, o.c., 2002, 76, nr. 147. Die rechtspraak werd tevens
geanalyseerd in de memorie van toelichting van het wetsontwerp tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken, Gedr. St. Kamer, gew. zitt. 2001-2002,
27 tot 29, waarin geconcludeerd wordt dat, in de huidige stand van het positieve recht, “de vermogensvoordelen geen eigendom van de veroordeelde (hoeven) te zijn om verbeurdverklaard te kunnen
worden, maar belangrijker is dat (het Hof) ook niet meer als vereiste stelt dat de vermogensvoordelen
zich in het vermogen van de veroordeelde moeten bevinden. Als enig voorbehoud wordt gesteld dat
derden krachtens hun rechtmatig bezit op die zaken rechten kunnen doen gelden. Hiervan hebben
deze derden dan de bewijslast” (Ibid., 28).
38 Cass., 31 juli 1995, A.R. P.95.0807.F, nr. 352. Zie concl. adv.-gen. BRESSELEERS vóór Cass., 18
maart 1997, A.R. P.96.1041.N, A.C. 1997, nr. 152. In die zin, M. DE SWAEF en F. DERUYCK, “De bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen t.a.v. derden: een onontwarbaar kluwen?”,
R.W. 1996-97, 47 en F. DERUYCK, “Over de voordeelsontneming”, in PH. TRAEST en A. DE NAUW, uitg.,
Wie is er bang van het strafrecht ?, Postuniversitaire Cyclus WILLY DELVA 1997-1998, Gent, 1998,
425, alsook de talrijke verwijzingen van die auteurs.
39 Blijkbaar vereist de rechtspraak, om tot verbeurdverklaring van een gelijkwaardig bedrag over te
gaan, niet dat de rechter vaststelt dat de zaken kunnen worden teruggevonden in het vermogen van de
veroordeelde (A. DE NAUW, “De voordeelsontneming, een eerste evaluatie van de wet en van de
rechtspraak”, Liber Amicorum JOSÉ VANDERVEEREN, Brussel, 1997, 38 en G. STESSENS, “De Belgische
strafrechtelijke witwaswetgeving”, Dix ans de lutte contre le blanchiment de capitaux en Belgique et
dans le monde, Brussel, 2003, 63.)
40 Cass., 20 feb. 1980, A.C. 1979-80, nr. 382. Wanneer, door toedoen van de beklaagde, zaken waarvan de wet de verbeurdverklaring beveelt, zo worden vermengd met zaken van dezelfde aard dat ze
niet meer geïndividualiseerd zijn, mag de beslissing van verbeurdverklaring uitgevoerd worden op
een hoeveelheid van die vervangbare zaken, gelijk aan het getal van de verbeurdverklaarde zaken.
(Cass., 6 maart 1950, ibid., 1950, 444). Daarenboven draagt de verbeurdverklaring van bedragen op
het krediet van geïndividualiseerde en voordien in beslag genomen bankrekeningen, de eigendom van
die bedragen niet over aan de Staat maar stelt ze te zijner beschikking, zonder dat een uitvoeringsmaatregel vereist is. (Cass., 11 jan. 1990, A.R. 8453-8541, nr. 291).
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heeft verkregen, zonder dat evenwel kan worden bepaald wat er van die voordelen geworden is41.”
Bijgevolg kan het economisch voordeel dat uit het misdrijf is verkregen, worden verbeurdverklaard, hetzij in natura, hetzij, subsidiair, door een gelijkwaardig bedrag, waar
het zich ook bevindt en wie de eigenaar er ook van is42.
10. Sommigen werpen op dat de Staat, door de toepassing van de bijzondere verbeurdverklaring op vermogensvoordelen uit een belastingmisdrijf, gelijk aan het bedrag van de
ontdoken belasting, dat bedrag twee maal ten laste van de belastingplichtige kan recupereren43. Het gaat hier wellicht meer om kritiek om opportuniteitsredenen of om praktische
redenen dan om een juridisch argument44. De verbeurdverklaring is immers een penale
sanctie45 en is van toepassing, ongeacht de mogelijkheid voor het bestuur om de belasting
terug te vorderen of administratieve sancties op te leggen46.
41 Memorie van toelichting, p. 5. “Hoewel de wetgever hier enkel de hypothese voor ogen stond van
zaken in de zin van art. 42,3° Sw. die waren weggemaakt (door ze onder te brengen bij derden, of
eenvoudig door ze op te souperen), lijkt het aanvaarbaar deze techniek ook toe te passen op de hypothese waarin de vermogensvoordelen zich nooit als individualiseerbare zaken in het vermogen van de
veroordeelde hebben gevonden. Dit is ook in overeenstemming met de algemene bekommernis van
de wetgever aan de voordeelsontneming een zo ruim mogelijk toepassingsgebied te geven.” (G.
STESSENS, “De Belgische strafrechtelijke witwaswetgeving”, l.c., 67 en 68). Zie ook M. ROZIE, o.c.,
216, nr. 4: «artikel 43bis, tweede lid Sw. uitsluitend betrekking heeft op de wijze van begroting van
vermogensvoordelen en de situatie beoogt van een beklaagde die het gerealiseerde voordeel opgesoupeerd heeft.” Geen enkel argument tegen die interpretatie kan worden gehaald uit de parlementaire
voorbereiding van de W. 19 dec. 2002, in tegenstelling tot wat in de ontwikkeling van het middel
wordt betoogd. In de memorie van toelichting lezen we dat de regels betreffende de bewijslast, in de
praktijk, “een bijzonder groot struikelblok (zijn) voor de daadwerkelijke en succesvolle toepassing
van de ‘buitgerichte aanpak’ van de georganiseerde criminaliteit. Door het internationale karakter van
de georganiseerde criminaliteit blijkt het immers vaak onmogelijk om de criminele herkomst van de
voor verbeurdverklaring in aanmerking komende vermogensvoordelen te bewijzen. Ook bij de waardeconfiscatie (art. 43bis Sw) stelt dit probleem zich: alvorens de rechter de geldwaarde van ‘verdwenen’ vermogensvoordelen kan verbeurdverklaren, zal eerst de criminele oorsprong van de vermogensvoordelen in kwestie aangetoond dienen te worden”. (Wetsontwerp tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken, Gedr. St. Kamer, gew. zitt. 20012002, nr. 50/1601/001, 30). Die overwegingen verantwoorden de regeling van verdeling van de bewijslast, dat door het nieuwe art. 43quater Sw. is ingevoerd, maar betekent geenszins dat, voor de wetgever, de vermogensvoordelen noodzakelijkerwijs geïdentificeerd zouden moeten worden in het vermogen van de veroordeelde vooraleer een gelijkwaardig bedrag verbeurdverklaard kan worden.
42 Voor G. STESSENS is het vermogensvoordeel, dat bestaat in een kostenbesparing, theoretisch gezien
een vermogensvoordeel in de zin van art. 42, 3°, maar, omdat het geen individualiseerbare zaak zou
zijn, zoals opgesomd in art. 42, 3°, zou het slechts kunnen worden verbeurdverklaard door een gelijkwaardig bedrag, met toepassing van art. 43bis. (“De Belgische strafrechtelijke witwaswetgeving”,
l.c., 66). Die auteur concludeert dat de verbeurdverklaring van een gelijkwaardig bedrag in de praktijk terecht wordt toegepast op de vermogensvoordelen uit belastingmisdrijven. Volgens die auteur
zou het begrip vermogensvoordeel in de zin van art. 42, 3°, een dubbele betekenis hebben. Het zou
enerzijds betrekking hebben op de waarde van het voordeel dat de dader van het misdrijf ten goede
komt en, anderzijds, op de zaak die als een vermogensvoordeel kan worden geïdentificeerd. M.i. is
dit een kunstmatig onderscheid dat wordt tegengesproken door de parlementaire voorbereiding van
de wet, zoals ik hierboven heb aangetoond. Voor een weerlegging van die theorie, zie ook S. RAVYSE,
o.c., 38 tot 40 en 77 tot 84. Het misdrijf van witwaspraktijken heeft net tot doel de individualisering
van een crimineel vermogen onmogelijk te maken. (Ibid., 78).
43 L. HUYBRECHTS, “De fiscalist tussen cliënt en de wet”, Fundamentaele rechten van de belastingplichtige. Capita selecta, Diegem, 1999, 51 en Fiscaal strafrecht, A.P.R., Mechelen, 2002, 78, nr.
151.
44 G. STESSENS, “Over de beperkte fiscale roeping van de witwaswetgeving”, A.F.T. 1999, 325 en S.
RAVYSE, o.c., 61 tot 75.
45 En niet een herstelmaatregel.
46 De raming van de ontdoken belasting door de strafrechter verbindt de fiscus niet, als deze geen
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De regel non bis in idem is niet van toepassing op een dergelijke situatie47. Art. 43bis,
derde lid, bepaalt dat “ingeval de verbeurdverklaarde zaken aan de burgerlijke partij toebehoren, zij aan haar zullen worden teruggegeven. De verbeurdverklaarde zaken zullen
haar eveneens worden toegewezen ingeval de rechter de verbeurdverklaring uitgesproken
heeft omwille van het feit dat zij goederen en waarden vormen die door de veroordeelde
in de plaats gesteld zijn van de zaken die toebehoren aan de burgerlijke partij of omdat zij
het equivalent vormen van zulke zaken in de zin van het tweede lid van dit artikel”48. Art.
43bis, vierde lid, voegt hieraan daarenboven toe dat “iedere andere derde die beweert
recht te hebben op de verbeurdverklaarde zaak, dit recht zal kunnen laten gelden binnen
een termijn en volgens modaliteiten bepaald door de Koning”49. Daarenboven kan de
rechter ambtshalve, krachtens art. 44 Sw., de teruggave van de in beslag genomen voorwerpen aan hun eigenaars bevelen50. De rechter zou zelfs moeten “vóór elke verbeurdverklaring de teruggave van het goed (…) bevelen” 51. De nieuwe vorm van verbeurdverklaring is dus tegelijkertijd een sanctie en een middel om de schade te vergoeden52. De voordelen van de toepassing ervan in belastingzaken zijn vanzelfsprekend en zijn door de
rechtsleer beklemtoond, m.n. wat betreft de tenuitvoerlegging van de beslissing, waarbij
de Staat over een zakelijk recht op de verbeurdverklaarde zaak beschikt53.
partij is in het proces. (M. ROZIE, o.c., 214, nr. 2.)
47 S. HUYGHE, “Witwassen en verbeurdverklaren van fiscale vermogensvoordelen”, T.F.R. 2001, 416;
G. STESSENS, ibid.: “de lege lata is het helemaal niet uitgesloten dat het zelfde voordeel twee maal
wordt ontnomen, eenmaal via fiscaalrechtelijke weg, een tweede maal via een strafrechtelijke verbeurdverklaring.” Zelfs als er een transactie met de fiscus is geschied en de belastingplichtige, in
voorkomend geval, een administratieve geldboete heeft betaald, blijft de strafrechtelijke verbeurdverklaring van het vermogensvoordeel in theorie mogelijk. In Nederland verbiedt een wetsbepaling
uitdrukkelijk dergelijke cumulatie. Dergelijke wetsbepalingen bestaan niet in het Belgisch recht.
(Ibid., 326). Daarenboven, en op strikt strafrechtelijk gebied ditmaal, belet niets de rechter hetzelfde
vermogensvoordeel meerdere keren verbeurd te verklaren, nu eens op grond van art. 42, 3°, dan weer
op grond van de artt. 42, 1° en 505, al. 3, en dat ten laste van een of meerdere veroordeelden. Dit
toont duidelijk het specifieke karakter van de verruimde bijzondere verbeurdverklaring aan. Zie G.
STESSENS, “Over de (on)mogelijke verbeurdverklaring bij bedriegelijk onvermogen en bij andere misdrijven. Enkele beschouwingen bij het begrip vermogensvoordelen”, T. Strafr. 2001, 23, nr. 13.
48 De memorie van toelichting (p. 5 en 6) verantwoordt die bepaling door de overweging dat “men
dient te vermijden dat de zeer ruime mogelijkheid van verbeurdverklaring schade zou berokkenen
aan het recht van het slachtoffer om de teruggave te bekomen van het goed dat hem ter gelegenheid
van het misdrijf zou ontnomen zijn. Meer zelfs, het is opportuun gebleken om de verbeurdverklaarde
zaken te bestemmen voor de schadeloosstelling van het slachtoffer, ingeval deze zaken het vervangmiddel of het equivalent vormen van de goederen die hem ter gelegenheid van het misdrijf ontnomen
zijn.”
49 Zie K.B. 9 aug. 1991 tot vaststelling van de termijn waarbinnen en de wijze waarop een rechtsmiddel kan worden aangewend door derden die beweren recht te hebben op een verbeurdverklaarde
zaak. Daarenboven heeft art. 5 W. 19 dec. 2002 tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken, art. 5ter in het V.T.Sv. ingevoegd, krachtens hetwelk «elke
belanghebbende derde die volgens de door de rechtspleging verschafte aanwijzingen krachtens zijn
rechtmatig bezit rechten kan doen gelden op de vermogensvoordelen bedoeld in de artikelen 42, 3°,
43bis en 43quater van het Strafwetboek of die rechten kan doen gelden op de zaken bedoeld in artikel
505 van het Strafwetboek, op de hoogte wordt gebracht van de rechtsdag voor het gerecht dat zal
vonnissen over de grond van de zaak”. De belastingadministratie kan een van die derden zijn. (S.
RAVYSE, o.c., 69, noot 140.)
50 Cass., 6 nov. 1905, Bull. en Pas., 1905, I, 42. Zie ook art. 370 Sv. De teruggave is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid. (Cass., 28 juni 1989, A.R. 7445, nr. 636 en 9 jan. 1991, Rev. dr.
pén. 1991, 394). De vraag zou zich alleen stellen m.b.t. de straffen. Zie A. VAN ROOSBROECK, o.c.,
T.F.R. 2000, 1067 tot 1069.
51 Verslag namens de Commissie voor de Justitie, uitgebracht door de heer ERDMAN, Gedr. St. Senaat, gew. zitt. 1989-1990, nr. 890/2, 34.
52 M. DE SWAEF, o.c., 493, nr. 8.
53 G. STESSENS, “Over de beperkte fiscale roeping van de witwaswetgeving”, A.F.T. 1999, 323. Zie de
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11. In beginsel zullen de verbeurdverklaarde voordelen dus worden teruggegeven aan
de Staat en zullen ze afgetrokken worden van de bedragen die de veroordeelde hem verschuldigd is, ook al heeft de Staat die bedragen niet noodzakelijkerwijs kunnen recupereren door zich burgerlijke partij te stellen. Immers, de Belgische Staat, administratie van de
directe belastingen, kan aldus alleen de vergoeding verkrijgen van de schade waarvoor de
belastingwetgeving geen eigen mogelijkheid tot vergoeding biedt54. Het lijkt eveneens logisch te beslissen dat als de belasting is ingekohierd en ingevorderd, de verbeurdverklaring van het vermogensvoordeel dat gelijk is aan het bedrag ervan, niet meer zal kunnen
worden uitgesproken55. Die verbeurdverklaring, ik herhaal, is facultatief56, net “om de mogelijke nadelige gevolgen te voorkomen van de automatische toepassing van verbeurdverklaring in een aantal bijzondere gevallen”57. De rechter kan aldus rekening houden met de
geldboetes en vergoedingen die aan de benadeelden zijn betaald58, alsook met de gedeeltelijke betaling van de belasting of een borgstelling ten voordele van de fiscus 59. Het feit alleen dat de fiscus, t.g.v. een inkohiering, over een uitvoerbare titel beschikt die hem in
staat stelt het bedrag van de ontdoken belasting in te vorderen, kan m.i. op zich echter niet
beletten dat de rechter de verbeurdverklaring van het aan dat bedrag gelijkwaardige vermogensvoordeel uitspreekt. De verbeurdverklaring is een straf en het voorwerp ervan
heeft niet de aard van een belasting60. Als, ten slotte, de ontdoken belasting is verbeurdverklaard en aan de fiscus is teruggegeven, dan kan deze, in theorie, nog de betaling ervan
eisen via fiscale weg, als de wet hem zulks toestaat61. Nochtans sluit dit m.i. niet uit dat,
bij ontstentenis van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk niemand zich ten koste
van een ander zonder oorzaak mag verrijken62, het billijkheidsbeginsel kan beletten dat de
fiscus de belastingplichtige zou dwingen het aldus reeds gerecupereerde bedrag een tweede maal te betalen, onder voorbehoud van de mogelijke interesten en de administratieve
sancties. Er dient daarenboven te worden opgemerkt dat de rechtspraak toestaat de reeds
verbeurdverklaarde opbrengst van een niet–fiscaal misdrijf te belasten, aangezien die veralgemene analyse van het mechanisme voor de toewijzing van de verbeurdverklaarde zaak aan de benadeelde, door E. DIRIX, “De verbeurdverklaring met toewijzing aan de benadeelde”, Om deze redenen – Liber Amicorum ARMAND VANDEPLAS, Gent, 1994, 185.
54 Cass., 9 dec. 1997, A.R. P.95.0610.N, nr. 540 en 14 feb. 2001, A.R. P.00.1350.F-P.00.1353.FP.00.1363.F, nr. 91. Zie Cass., 8 sept. 1999, A.R. P.99.0360.F, nr. 441.
55 M. ROZIE, o.c., 21, nr. 3, A. VAN ROOSBROECK, “Witwassen van fiscale vermogensvoordelen – Enkele bedenkingen bij het gevaar voor dubbele bestraffing”, T.F.R. 2000, 1065 en 1070, H. BOSMA,
o.c., 217.
56 In tegenstelling tot de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen die het voorwerp uitmaken
van het wanbedrijf witwassen, dat verplicht moet worden uitgesproken krachtens art. 505, derde lid
Sw. , zien sommigen hierin een mogelijke aantasting van het proportionaliteitsbeginsel. (A. VAN
ROOSBROECK, o.c., T.F.R. 2000, 1069 en 1070).
57 Memorie van toelichting, p. 4. Sinds de wijziging ervan bij de W. 19 dec. 2002, vereist art. 43bis,
eerste lid voortaan dat de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen uitdrukkelijk en schriftelijk
moet worden gevorderd door het O.M. Deze zal dus in zijn vorderingen tevens moeten rekening houden met het feit dat de belasting is gerecupereerd.
58 Verslag namens de Kamercommissie voor de Justitie, p. 6.
59 A. VAN ROOSBROECK, o.c., 1066 en S. RAVYSE, o.c., 61.
60 A. VAN ROOSBROECK, Witwassen, Antwerpen, 1995, 282, nr. 1211 en 284, nrs. 1218 en 1219. Die
auteur meent desalniettemin dat het niet billijk zou zijn de verbeurdverklaring uit te spreken wanneer
de fiscus nog de mogelijkheid heeft de ontdoken belasting in te kohieren.
61 H. BOSMA, o.c., 217 en 218 en S. HUYGHE, “Verbeurdverklaarde vermogensvoordelen zijn belastbaar”, T.F.R. 2001, 61.
62 Cass., 18 april 1991, A.R. 8894, nr. 431 en 7 sept. 2001, A.R. C.99.0520.F, nr. 447. Zie PH.
CLAEYS BOÚÚAERT, “Algemene beginselen van het recht: vijftien jaar rechtspraak van het Hof van Cassatie”, R.W. 1986-87, 991, nr. 7.3. Het gaat om een beginsel van “billijkheid”. (“Propos sur le texte
de la loi et les principes généraux du droit”, rede uitgesproken door proc.-gen. W.J. GANSHOF VAN DER
MEERSCH op de plechtige openingszitting van het Hof van 1 sept. 1970, p. 108.)
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beurdverklaring een straf en geen belasting of aftrekbare last is63. Nogmaals kan worden
opgemerkt dat de vraag van de mogelijke cumulatie vooral afhangt van de opportuniteit
en van de omstandigheden van elke zaak.
In dit geval gaat het om een bijzondere situatie. Het hof van beroep heeft immers de
verbeurdverklaring van vermogensvoordelen bevolen die voortkomen uit door de beklaagden onrechtmatig uitgeoefende handelsactiviteiten en uit de daaruit voortvloeiende
belastingfraude, d.w.z. de besparing die ze hebben verwezenlijkt door de ontdoken belasting op de inkomsten uit die onrechtmatige activiteiten niet te betalen. Beide aspecten zijn
dus met elkaar vermengd. De appèlrechters hadden overigens even goed de verbeurdverklaring, door een gelijkwaardig bedrag, kunnen uitspreken van het volledige zakencijfer
die de handelsactiviteiten van de eisers hadden opgebracht64. Ze hebben zich ertoe beperkt
de in beslag genomen goederen en waarden verbeurd te verklaren, op grond dat ze integraal voortkwamen uit de onrechtmatige handelsactiviteiten van de beklaagden. Die enige
straf had dus naar recht kunnen worden verantwoord door de enige misdrijven van onrechtmatige uitoefening van handelsactiviteiten indien het hof van beroep, in zijn redengeving, niet had gewezen op “de omvang van het bedrog en de winsten die de beklaagden
eruit hebben gehaald”, waarbij ze zo hoogstwaarschijnlijk ook het belastingmisdrijf bedoelen65. In casu lijkt zij de verbeurdverklaring geen dubbel gebruik te maken van de terugbetaling aan de belastingadministratie van de ontdoken belasting zijn m.i. dus twee
verschillende zaken.
12. De W. 19 dec. 2002 tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en
verbeurdverklaring in strafzaken en de parlementaire voorbereiding ervan bevestigen m.i.
de wil van de wetgever om de verbeurdverklaring van besparingen uit niet–aangegeven
inkomsten mogelijk te maken66. Op grond van het nieuwe art. 35ter dat die wet in het Sv.
invoegt, kunnen immers voortaan ook de vermogensvoordelen in de zin van de artt. 42,
3°, 43bis of 43quater Sw. door een gelijkwaardig bedrag verbeurdverklaard worden 67. De
memorie van toelichting van het wetsontwerp wijst uitdrukkelijk erop dat die inbeslagneming van een gelijkwaardig bedrag m.n. is ingevoerd wegens het probleem dat zou kunnen rijzen als het vermogensvoordeel “niet met een bepaalde zaak identificeerbaar is. Zo
zijn vermogensvoordelen die uit een kostenbesparing bestaan, bv. de opbrengst van fiscale misdrijven, nooit als zodanig identificeerbaar met een bepaalde zaak. Dit impliceert dat
ze in het raam van de huidige beslagwetgeving nooit kunnen in beslag genomen worden.
(…) Het voorstel tot invoering van een artikel 35ter in het Wetboek van Strafvordering
beoogt deze lacune op te vullen (…)”68. Dit bevestigt heel duidelijk dat, volgens de wetge63 Brussel, 12 okt. 2000, T.F.R. 2001, 58, opm. S.HUYGHE en G. STESSENS “Verbeurdverklaard, maar
toch belastbaar?”, Fiscoloog 2000, nr. 776, 4. Dat arrest ligt in de lijn van de rechtspraak van het Hof
van Cassatie. Zie Cass., 28 juni 1955, Bull. en Pas., 1955, I, 1172 en 23 sept. 1955, ibid., 1956, I, 32.
64 Advies van de Raad van State, Gedr. St. Kamer, gew. zitt. 1989-1990, nr. 987/1, 11. Zie Antwerpen, R.W. 1994-95, 951, opm. R. VERSTRAETEN, “Over de verbeurdverklaring van
vermogensvoordelen”.
65 Uit de beslissing blijkt aldus dat de redenen voor de keuze van de straf en de strafmaat rekening
houden met alle feiten. Zie Cass., 9 mei 2001, A.R. P.01.0253.F, nr. 266.
66 Zie, in die zin, F. DESTERBECK, “De indiciaire afrekening duikt nu ook in strafzaken op”, Fisc. Act.
2003, 7, nr. 12; RAVYSE, o.c., 89 en 102 en C. CALIMAN, “La loi du 19 décembre 2002 portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale”, Financieel rechercheren – L’enquête financière, Custodes, Politeia, Brussel, 2003, 77.
67 Art. 35ter, §1: “ingeval er ernstige en concrete aanwijzingen bestaan dat de verdachte een vermogensvoordeel in de zin van de artikelen 42, 3°, 43bis of artikel 43quater van het Strafwetboek heeft
verkregen en de zaken die dit vermogensvoordeel vertegenwoordigen als zodanig niet of niet meer in
het vermogen van de verdachte kunnen aangetroffen worden, kan de procureur des Konings beslag
leggen op andere zaken die zich in het vermogen van de verdachte bevinden ten belope van het bedrag van de vermoedelijke opbrengst van het misdrijf (…)”
68 Gedr. St. Kamer, gew. zitt. 2001-2002, nr. 50/1601/001, 31.
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ver, het vermogensvoordeel dat in een kostenbesparing t.g.v. de belastingfraude bestaat, in
beslag kan worden genomen en dus ook verbeurdverklaard kan worden.
Art. 35ter Sv. verwijst daarenboven niet alleen naart art. 43bis Sw., maar ook naar art.
43quater van dat wetboek. Op grond van laatstgenoemde bepaling kunnen, onder bepaalde voorwaarden en onverminderd art. 43bis, derde en vierde lid, zelfs door een gelijkwaardig bedrag69 “verdere vermogensvoordelen”70 verbeurdverklaard worden, die voortkomen uit misdrijven die gepleegd zijn “in het kader van ernstige en georganiseerde fiscale fraude waarbij bijzonder ingewikkelde mechanismen of procédés van internationale
omvang worden aangewend”71. Welnu, uit de parlementaire voorbereiding van de
W. 19 dec. 2002 blijkt dat de wetgever aldus inzonderheid niet alleen de B.T.W.–carrousels72 heeft willen bestraffen, maar dat ook “andere types van misdrijven (…) in aanmerking kunnen komen voor de verdeling van de bewijslast”73. Het begrip is opgenomen in de
W. 11 jan. 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld74, die een cel voor financiële informatieverwerking heeft ingevoerd75, en
heeft een algemene draagwijdte, waarbij het doelt op ernstige en georganiseerde fraude,
ongeacht de betroffen belastingcategorieën76.
13. In zijn advies over het ontwerp dat de W. 19 dec. 2002 zou worden, ten slotte, stelde de Raad van State77 zich vragen over de draagwijdte van het begrip ernstige en georganiseerde belastingfraude in het kader van de bijzondere verbeurdverklaring in de zin van
art. 42, 3° Sw.: “de Raad van State stelt zich vragen over de relevantie van het ontworpen
artikel 43quater van het Strafwetboek in zoverre het de verbeurdverklaring voorstaat van
vermogensvoordelen die zouden voortvloeien uit een strafbaar feit dat gepleegd werd in
het kader van ‘ernstige en georganiseerde fiscale fraude waarbij bijzonder ingewikkelde
mechanismen of procédés van internationale omvang worden aangewend’, terwijl het begrip vermogensvoordelen bedoeld in artikel 42, 3° van het Strafwetboek geen betrekking
heeft op de ontwijking van een belastingschuld. Volgens verklaringen van de gemachtigden van de minister klopt het dat het louter ontwijken van een belastingschuld niet kan
worden beschouwd als een vermogensvoordeel als bedoeld in artikel 42, 3° van het Straf69 Art. 43quater, §1: «onverminderd artikel 43bis, derde en vierde lid, kunnen op vordering van de
procureur des Konings de in §2 bedoelde vermogensvoordelen, de goederen en waarden die in de
plaats ervan zijn gesteld en de inkomsten uit de belegde voordelen, die worden gevonden in het vermogen of in het bezit van een persoon, verbeurdverklaard worden of kan zulke persoon veroordeeld
worden tot betaling van een bedrag dat door de rechter wordt geraamd als zijnde overeenstemmend
met de waarde van deze zaken, indien deze persoon schuldig werd bevonden (…)”.
70 Wanneer er ernstige en concrete aanwijzingen zijn dat ze voortkomen uit het misdrijf waarvoor de
beklaagde werd veroordeeld, of uit identieke feiten, en de beklaagde het tegendeel niet geloofwaardig
maakt.
71 Art. 43quater, §1, c en §2.
72 M.-A. BEERNAERT, “La loi du 19 décembre 2002 portant extension des possibilités de saisie et de
confiscation en matière pénale”, Rev. dr pén. 2003, 579.
73 Memorie van toelichting, p. 39 en Verslag namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door
mevr. MARTINE DARDENNE, Gedr. St. Kamer, gew. zitt. 2001-2002, nr. 50/1601/006, 6 en 11.
74 Als gewijzigd bij de W. 7 april 1995.
75 Verklaring van de Minister van Justitie, Verslag namens de Senaatscommissie voor de Justitie uitgebracht door de h. ISTASSE, Gedr. St. Senaat, gew. zitt. 2002-2003, nr. 2-1197/3, 10. De uitdrukking
heeft m.n. betrekking op “BTW-carrousels en (…) internationale belastingfraude”. (Ibid., 17). Het
begrip “ernstige en georganiseerde belastingfraude” in de zin van de W. 11 jan. 1993 is tevens ingevoerd in art. 265 Wetboek van Vennootschappen.
76 Zie La Cellule de traitement des informations financières et la prévention du blanchiment de
capitaux en Belgique, Brussel, 2003, 63 tot 66 en 238. 12, 8 % van de dossiers m.b.t. ernstige en
georganiseerde belastingfraude, die door de Cel voor financiële informatieverwerking aan de parketten worden overgezonden, hebben geen betrekking op B.T.W.–fraude.
77 De Raad van State citeert hierbij T. AFSCHRIFT: “Blanchiment et fraude fiscale”, J.D.F. 1997, 193224.
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wetboek. Waar in het ontworpen artikel 43quater van het Strafwetboek evenwel sprake is
van ernstige fiscale fraude, worden enkel de praktijken bedoeld, die erop gericht zijn de
onterechte terugbetaling van belastingen mogelijk te maken, zoals de ‘B.T.W.–carrousels’78. De Minister van Justitie zelf heeft zich bij dat standpunt evenwel niet aangesloten.
In zijn antwoord op een vraag van de h. ERDMAN, voorzitter van de Kamercommissie van
de Justitie, verklaarde de minister uitdrukkelijk “dat de regering op dat punt geen rekening
heeft gehouden met het advies van de Raad van State” 79. Dat standpunt werd niet betwist
tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet. De coherentie van de wettekst wordt
aldus bevestigd, van het preventieve gedeelte tot de internationale samenwerking, met inbegrip van de inbeslagneming, verbeurdverklaring en het specifieke misdrijf witwassen.
14. Ik meen dus dat het hof van beroep, op grond van de hierboven weergegeven
overwegingen, zijn beslissing om de bijzondere verbeurdverklaring te bevelen, naar recht
verantwoordt en met redenen omkleedt.
15. Het tweede middel kan m.i. evenmin worden aangenomen. Op het hoger beroep van
het O.M. kan het appèlgerecht de aan de beklaagde opgelegde straf immers verzwaren,
zonder hem te moeten verzoeken zich hiertegen te verdedigen. Alleen uit dat feit volgt
m.i. geen miskenning van het recht van verdediging van de eisers of schending van art.
6.1 E.V.R.M.
Dat geldt ook voor het derde middel. Immers, wanneer verschillende misdrijven één enkele strafbare gedraging opleveren en derhalve tot één enkele straf aanleiding geven, maar
in de tijd tussen het plegen van die misdrijven de wet die de toepasselijke straf bepaalt,
gewijzigd werd, moet de bij de nieuwe wet gestelde straf worden toegepast, ook al was de
ten tijde van het eerste misdrijf geldende straf minder zwaar dan die welke gesteld was ten
tijde van de nieuwe wet80.
Geen enkel ander middel kan m.i. ambtshalve worden opgeworpen en de
cassatieberoepen zijn m.i. niet ontvankelijk, in zoverre ze gericht zijn tegen de
beslissingen over de burgerlijke rechtsvorderingen.
Conclusie: verwerping.
ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0084.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 3 december 2002 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
Meesters John Kirkpatrick en Simone Nudelholc hebben een noot neergelegd
in antwoord op de schriftelijke conclusie van het openbaar ministerie.
III. Cassatiemiddelen
De eisers voeren drie middelen aan, gesteld als volgt:
78 Gedr. St. Kamer, gew. zitt. 2001-2002, nr. 50/1601/001, 76. De Raad van State raadde dus het
volgende aan: “in de rechtsleer komen vaak uiteenlopende interpretaties voor van de exacte draagwijdte van het begrip ‘vermogensvoordelen’. Om zulks te verhelpen behoort de memorie van toelichting op dit punt te worden aangevuld.”
79 Gedr. St. Kamer, gew. zitt. 2001-2002, nr. 50/1601/006, 10.
80 Cass., 17 mei 1983, A.R. 7915, nr. 513 en 7 mei 2002, A.R. P.02.0308.N, nr. 278.
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1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 42, inzonderheid 3° en 43bis van het Strafwetboek, als gewijzigd bij de
wet van 17 juli 1990 (artikel 43bis, zoals het van kracht was vóór de wijziging ervan bij
de wet van 19 december 2002).
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest bevestigt het beroepen vonnis, in zoverre het, ten laste van elke eiser, volgende telastleggingen bewezen had verklaard: (1) de telastlegging een handelsactiviteit te hebben uitgeoefend zonder te zijn ingeschreven in het handelsregister, aangezien
de inschrijving bij het handelsregister is geweigerd (telastleggingen I a en b), (2) de telastlegging "als belastingplichtige die onderworpen is aan de personenbelasting, de aangifte
(die hij diende) voor te leggen, niet te hebben overhandigd", respectievelijk, wat eiser betreft, voor de inkomsten van de jaren 1988 tot 1993 en, wat eiseres betreft, voor de inkomsten van de jaren 1990 tot 1993 (telastlegging II A) en (3) een telastlegging van valsheid
in geschriften, gepleegd met het oog op belastingontduiking (telastlegging III c), spreekt
het, met wijziging van dat vonnis, jegens elke eiser een gewone schuldigverklaring uit
met betrekking tot de feiten van de bewezen verklaarde telastleggingen, en spreekt het
vervolgens tegen elke eiser een bijzondere maatregel van verbeurdverklaring uit "wegens
de hun respectievelijk ten laste gelegde feiten", die betrekking heeft "op de volgende zaken:
1. de bedragen van 1.025.000 F - d.i. 25.409,09 € - en 9.853.000 F - d.i. 244.249,49 € die in hoofdzaak de tegoeden vormen op de rekening geopend onder het nr. ... bij de bank
Bank Brussel Lambert (B.B.L.) op naam van (eiseres), en die op 7 maart 1994 in beslag
zijn genomen, en de interesten die deze bedragen sindsdien hebben opgebracht;
2. de diamanten en edelstenen die in beslag zijn genomen en zijn neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi onder het nummer CF 50/94 van het
register van de overtuigingsstukken;
3. de juwelen, goudplaten, contanten en titels die op 7 maart 1994 in beslag zijn genomen en die zijn neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi
onder het nummer CF45/94 van het register van de overtuigingsstukken".
Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
"De (eisers) betwisten de maatregel van verbeurdverklaring die de rechtbank heeft bevolen op grond van artikel 42,3° van het Strafwetboek, voor een bedrag van 5.679.167 F
(d.i. 140.782,87 €) ten laste van [eiser] en van 5.172.527 F (d.i. 128.223,60 €) ten laste
van [eiser], waarbij die bedragen overeenstemmen met de bedragen die de fiscus jegens
hen, in hoofdsom, ambtshalve heeft ingekohierd.
(Eiser) betoogt dat de toepassing van die facultatieve maatregel onbillijk en overdreven
is, aangezien de belastingadministratie de betaling van datzelfde bedrag, dat reeds een belastingverhoging van 50 pct. inhoudt, een tweede keer van hem zal kunnen vorderen.
(Eiseres) betoogt van haar kant dat zij de enige titularis is van de in de loop van het
strafonderzoek geblokkeerde bankrekening en - impliciet - dat de verbeurdverklaring van
de op die rekening in beslag genomen tegoeden niet verantwoord is, wat betreft het bedrag dat aan haar vader ten laste is gelegd (...), aangezien ze betwist te hebben deelgenomen aan de aan laatstgenoemde ten laste gelegde misdrijven.
Uit de door (eiser) aan de onderzoekers gegeven toelichtingen volgt dat alle verworven
tegoeden die in naam van zijn dochter zijn samengesteld en geplaatst (...), niet alleen
voortkomen uit de activiteiten die hij in haar naam uitoefent in de Oosterse-tapijtenhan-
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del, maar ook uit de activiteiten als fokker en trainer van renpaarden, die hij in naam van
zijn dochter L. uitoefent, waarbij laatstgenoemde actief aan die activiteiten deelneemt.
(Eiseres) heeft niet alleen erkend dat ze haar vader hielp met het organiseren van tentoonstellingen van Oosterse tapijten, maar (...) ze heeft daarenboven bevestigd dat haar vader
al haar zakelijke belangen behartigde en ze heeft gepreciseerd dat het volledige gezinsvermogen, dat was ontstaan uit de aldus door haar vader beheerde activiteiten en zakelijke
belangen, in feite op haar naam was geplaatst als waarborg voor haar toekomst. Aldus
blijkt dat de bij de BBL in beslag genomen banktegoeden weliswaar alleen zijn samengesteld op naam van (eiseres), maar in werkelijkheid een gedeelte van de vermogensvoordelen zijn die de (eisers) gezamenlijk hebben verkregen uit de hun respectievelijk ten laste
gelegde misdrijven I a, I b, en II A (...). (Eiseres) was beslist op de hoogte van het bedrieglijk karakter van de aldus door haar vader uitgeoefende activiteiten, die haar rechtstreeks ten goede kwamen en waaraan zij actief deelnam.
Artikel 43bis van het Strafwetboek verleent de rechter de bevoegdheid te oordelen of
de uit een misdrijf verkregen vermogensvoordelen al dan niet moeten worden verbeurdverklaard.
Uit de memorie van toelichting van de wet van 17 juli 1990 blijkt dat, hoewel de rechter die vrijheid is gelaten om de mogelijk nadelige gevolgen te voorkomen van de automatische toepassing van de verbeurdverklaring in een aantal gevallen, het voor zich spreekt
dat de verbeurdverklaring zal moeten worden bevolen zodra aanzienlijke vermogensvoordelen uit het misdrijf zijn verkregen.
Het dossier toont wat dat betreft aan dat de beklaagden uit de misdrijven, die ze jarenlang systematisch en onafgebroken hebben gepleegd, heel aanzienlijke vermogensvoordelen hebben verkregen, wat, zoals de rechtbank erop wijst, uit hun weelderige levensstijl en
uit hun uitgaven blijkt. In een dergelijke context bestaat er geen enkele grond om de verbeurdverklaring te beperken tot de bedragen die de rechtbank vastgesteld heeft met verwijzing naar de ambtshalve, ten laste van elke beklaagde ingekohierde aanslagen; die verwijzing is overigens ontoereikend, in zoverre de aldus ingekohierde bedragen belastingverhogingen bevatten die beslist niet de rechtstreeks uit de misdrijven verkregen voordelen vormen. Gelet op de omvang van het bedrog en van de winsten die de beklaagden eruit hebben gehaald, moet niet alleen de verbeurdverklaring worden bevolen van alle banktegoeden die op naam van (eiseres) zijn samengesteld en bij de BBL in beslag zijn genomen, maar ook van de hierna vermelde, in beslag genomen edelstenen, goud, juwelen en
waarden in geld en titels uit de koffers van de beklaagden, waarbij al die goederen vermogensvoordelen vormen die rechtstreeks en zonder onderscheid uit de respectievelijk door
de beklaagden gepleegde misdrijven I a, I b en II A zijn verkregen".
Grieven
Eerste onderdeel
Volgens artikel 42, 3° van het Strafwetboek, is de bijzondere verbeurdverklaring van
toepassing "op de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, op
de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en op de inkomsten uit de belegde voordelen". Onder "misdrijf" in de zin van die bepaling, wordt bedoeld: elk door het
Strafwetboek of door bijzondere wetten bepaald misdrijf, met inbegrip van de door de belastingwetten bedoelde misdrijven.
Ongeacht de aard van het bewezen verklaarde misdrijf, veronderstelt de toepassing van
artikel 42, 3° evenwel dat de beklaagde "rechtstreeks vermogensvoordelen" uit dat misdrijf heeft verkregen, d.w.z. lichamelijke goederen, waarden of schuldvorderingen die
dankzij het misdrijf in zijn vermogen zijn opgenomen en geïdentificeerd konden worden,
zij het tijdens een moment van redelijkheid, als een rechtstreeks gevolg van dat misdrijf.
Die interpretatie van artikel 42, 3° van het Strafwetboek wordt bevestigd in artikel 43bis,
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tweede lid van datzelfde wetboek, dat bepaalt dat indien de "zaken" bedoeld in artikel 42,
3°, "niet kunnen worden gevonden in het vermogen van de veroordeelde, de rechter de
geldwaarde ervan (raamt) en de verbeurdverklaring betrekking (heeft) op een daarmee
overeenstemmend bedrag": opdat de rechter de verbeurdverklaring van een gelijkwaardig
bedrag kan bevelen, moet vooraf worden aangetoond dat de beklaagde rechtstreeks "zaken" uit het misdrijf heeft verkregen, d.w.z. identificeerbare goederen, waarden of schuldvorderingen, die zich op een bepaald ogenblik in zijn vermogen bevonden maar daarin
niet meer voorkomen op het ogenblik dat de rechter uitspraak doet over de strafvordering.
Bijgevolg kan de bijzondere verbeurdverklaring niet worden uitgesproken wanneer het
misdrijf de veroordeelde alleen heeft toegelaten tijdelijk of definitief te ontsnappen aan de
betaling van een schuld die hem, overeenkomstig artikel 7 van de hypotheekwet, verbond
op al zijn goederen: in dergelijk geval kan - en kon, op geen enkel ogenblik, zij het tijdens
een moment van redelijkheid - enig vermogensbestanddeel van de veroordeelde, of het nu
gaat om goederen die verworven zijn vóór of na het ontstaan van de schuld waarvan de
betaling is ontdoken, geïdentificeerd worden als "een vermogensvoordeel" of nog als "een
zaak" die "rechtstreeks uit het misdrijf" is verkregen. Dit is a fortiori ook het geval wanneer het misdrijf ertoe strekte hetzij het ontstaan hetzij de definitieve vaststelling of nog
de opeisbaarheid van een schuld te voorkomen, die, als deze was ontstaan, definitief was
vastgesteld of opeisbaar was geworden, de veroordeelde op al zijn goederen had verbonden. Al heeft de verlaging van de geldelijke lasten ten gevolge van het misdrijf de delinquent toegelaten liquiditeiten of een krediet te behouden waarmee hij goederen of schuldvorderingen heeft verworven, toch kunnen die goederen of schuldvorderingen niet worden
omschreven als "goederen en waarden die in de plaats zijn gesteld" in de zin van het voormelde artikel 42, 3°, aangezien dat begrip veronderstelt dat de dader uit het misdrijf eerst
primaire vermogensvoordelen heeft verkregen (die nadien zijn vervangen door andere
goederen en waarden), wat niet het geval is wanneer ervan wordt uitgegaan dat het misdrijf alleen heeft toegelaten de betaling of het ontstaan van een schuld te voorkomen of uit
te stellen.
Te dezen had de telastlegging II A, die jegens elke eiser bewezen was verklaard, betrekking op de volgende feiten: "als belastingplichtige die onderworpen is aan de personenbelasting, de aangifte die hij diende voor te leggen, niet te hebben overhandigd", respectievelijk voor de inkomsten van de jaren 1988 tot 1993 (wat betreft eiser) en voor de
inkomsten van de jaren 1990 tot 1993 (wat betreft eiseres). Al wordt ervan uitgegaan dat
de door de bodemrechters bedrieglijk geachte niet-aangifte de fiscus heeft belet alle of
sommige aanslagen in de personenbelasting met betrekking tot de niet-aangegeven inkomsten tijdig in te kohieren - wat te dezen niet het geval is, aangezien het arrest vaststelt
dat de fiscus ten laste van de eisers ambtshalve belastingen in hoofdsom en belastingverhogingen heeft ingekohierd, voor de respectieve bedragen van 5.679.167 F (wat betreft eiser) en 5.172.527 F (wat betreft eiseres) -, toch heeft het misdrijf geen andere uitwerking
gehad dan het ontstaan of op zijn minst de definitieve vaststelling en het uitvoerbaar karakter van een belastingschuld te voorkomen. Als die belastingschuld tijdig was ingekohierd, dan had deze niet sommige welbepaalde goederen getroffen maar had ze de eisers
verbonden op hun volledig vermogen. Indien, met andere woorden, de feiten van de telastlegging II A, bij gebrek aan een tijdige inkohiering van die bedragen, de eisers een
verrijking hadden kunnen opleveren in de vorm van een verlaging van hun geldelijke lasten, dan had dat misdrijf de voormelde eisers geen "vermogensvoordeel" opgeleverd in de
zin van artikel 42, 3° van het Strafwetboek, aangezien dat gebrek aan tijdige inkohiering
niet tot gevolg had "zaken" (lichamelijke goederen, contanten, waarden, schuldvorderingen) in hun vermogen te brengen, welke op zijn minst tijdens een ogenblik van redelijkheid konden worden geïdentificeerd als een winst die rechtstreeks uit het misdrijf voortvloeit.
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Bijgevolg hadden de goederen die tijdens het strafonderzoek in beslag zijn genomen, in
geen enkele omstandigheid "vermogensvoordelen" kunnen vormen die, in de zin van artikel 42, 3° van het Strafwetboek, "rechtstreeks zijn verkregen" uit de feiten van de telastlegging II A, en evenmin "goederen en waarden die in de plaats zijn gesteld" van dergelijke voordelen.
Wanneer het bestreden arrest beslist dat de in de aanhef vermelde geldsommen, goud,
edelstenen en waarden "vermogensvoordelen" vormen die "rechtstreeks en zonder onderscheid verkregen" zijn uit de misdrijven die opgenomen zijn in, enerzijds, de telastlegging
II A, en, anderzijds, in een andere telastlegging, en de verbeurdverklaring ervan beveelt,
dan miskent het derhalve het wettelijk begrip vermogensvoordelen en schendt het de in de
aanhef van het middel bedoelde bepalingen van het Strafwetboek.
Tweede onderdeel
Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat de eisers niet spontaan een inkomstenaangifte hebben gedaan voor de in de telastlegging II A bedoelde jaren, zodat de
fiscus ambtshalve belastingen in hoofdsom en belastingverhogingen heeft ingekohierd
voor de respectieve bedragen van 5.679.167 F (wat betreft eiser) en 5.172.527 F (wat betreft eiseres). Hieruit volgt dat de feiten van de telastlegging II A de eisers niet hebben
toegelaten de betaling van de personenbelasting te ontduiken. Bijgevolg hebben de eisers
geen enkel rechtstreeks vermogensvoordeel, in de zin van artikel 42, 3° van het Strafwetboek, kunnen verkrijgen uit de feiten van de telastlegging II A.
Wanneer het bestreden arrest beslist dat de in de aanhef vermelde geldsommen, goud,
edelstenen en waarden "vermogensvoordelen" vormen die "rechtstreeks en zonder onderscheid verkregen" zijn uit de misdrijven die opgenomen zijn in, enerzijds, de telastlegging
II A, en, anderzijds, in een andere telastlegging, en de verbeurdverklaring ervan beveelt,
dan miskent het derhalve het wettelijk begrip vermogensvoordelen en schendt het de in de
aanhef van het middel bedoelde bepalingen van het Strafwetboek.
Op zijn minst blijkt uit de vaststellingen van het arrest niet dat, als het misdrijf niet was
gepleegd, de eisers hogere dan de ambtshalve ingekohierde aanslagen hadden moeten betalen. Bijgevolg kan het Hof, op grond van de vaststellingen van het arrest, de wettigheid
van de bestreden beslissing niet controleren, zodat deze niet regelmatig met redenen is
omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet
van 13 mei 1955;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest bevestigt het beroepen vonnis, in zoverre het, ten laste van elke eiser, volgende telastleggingen bewezen had verklaard: (1) de telastlegging een handelsactiviteit te hebben uitgeoefend zonder te zijn ingeschreven in het handelsregister, aangezien
de inschrijving bij het handelsregister is geweigerd (telastleggingen I a en b), (2) de telastlegging "als belastingplichtige die onderworpen is aan de personenbelasting, de aangifte
(die hij diende) voor te leggen, niet te hebben overhandigd", respectievelijk, wat eiser betreft, voor de inkomsten van de jaren 1988 tot 1993 en, wat eiseres betreft, voor de inkomsten van de jaren 1990 tot 1993 (telastlegging II A) en (3) een telastlegging van valsheid
in geschriften, gepleegd met het oog op belastingontduiking (telastlegging III c), spreekt
het, met wijziging van dat vonnis, jegens elke eiser een gewone schuldigverklaring uit
met betrekking tot de feiten van de bewezen verklaarde telastleggingen, en spreekt het
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vervolgens tegen elke eiser een bijzondere maatregel van verbeurdverklaring uit "wegens
de hun respectievelijk ten laste gelegde feiten", die betrekking heeft "op de volgende zaken:
1. de bedragen van 1.025.000 F - d.i. 25.409,09 € - en 9.853.000 F - d.i. 244.249,49 € die in hoofdzaak de tegoeden vormen op de rekening geopend onder het nr. ... bij de bank
Bank Brussel Lambert (B.B.L.) op naam van (eiseres), en die op 7 maart 1994 in beslag
zijn genomen, en de interesten die deze bedragen sindsdien hebben opgebracht;
2. de diamanten en edelstenen die in beslag zijn genomen en zijn neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi onder het nummer CF 50/94 van het
register van de overtuigingsstukken;
3. de juwelen, goudplaten, contanten en titels die op 7 maart 1994 in beslag zijn genomen en die zijn neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi
onder het nummer CF45/94 van het register van de overtuigingsstukken".
Grieven
De eerste rechter had de straf van verbeurdverklaring beperkt tot het bedrag van de belasting die ambtshalve jegens elke eiser was ingekohierd.
Het bestreden arrest verzwaart die straf, zonder dat de eisers zijn verzocht zich wat dat
betreft te verdedigen.
Het recht van verdediging van de eisers is bijgevolg niet nageleefd, met miskenning
van het algemeen rechtsbeginsel en schending van de verdragsbepaling die in de aanhef
van het middel zijn vermeld.
3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 2 van het Strafwetboek
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest bevestigt het beroepen vonnis, in zoverre het, ten laste van elke eiser, volgende telastleggingen bewezen had verklaard: (1) de telastlegging een handelsactiviteit te hebben uitgeoefend zonder te zijn ingeschreven in het handelsregister, aangezien
de inschrijving bij het handelsregister is geweigerd (telastleggingen I a en b), (2) de telastlegging "als belastingplichtige die onderworpen is aan de personenbelasting, de aangifte
(die hij diende) voor te leggen, niet te hebben overhandigd", respectievelijk, wat eiser betreft, voor de inkomsten van de jaren 1988 tot 1993 en, wat eiseres betreft, voor de inkomsten van de jaren 1990 tot 1993 (telastlegging II A) en (3) een telastlegging van valsheid
in geschriften, gepleegd met het oog op belastingontduiking (telastlegging III c), spreekt
het, met wijziging van dat vonnis, jegens elke eiser een gewone schuldigverklaring uit
met betrekking tot de feiten van de bewezen verklaarde telastleggingen, en spreekt het
vervolgens tegen elke eiser een bijzondere maatregel van verbeurdverklaring uit "wegens
de hun respectievelijk ten laste gelegde feiten", die betrekking heeft "op de volgende zaken:
1. de bedragen van 1.025.000 F - d.i. 25.409,09 € - en 9.853.000 F - d.i. 244.249,49 € die in hoofdzaak de tegoeden vormen op de rekening geopend onder het nr. ... bij de bank
Bank Brussel Lambert (B.B.L.) op naam van (eiseres), en die op 7 maart 1994 in beslag
zijn genomen, en de interesten die deze bedragen sindsdien hebben opgebracht;
2. de diamanten en edelstenen die in beslag zijn genomen en zijn neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi onder het nummer CF 50/94 van het
register van de overtuigingsstukken;
3. de juwelen, goudplaten, contanten en titels die op 7 maart 1994 in beslag zijn genomen en die zijn neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi
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onder het nummer CF45/94 van het register van de overtuigingsstukken".
Het arrest grondt die beslissing op de volgende reden:
" Gelet op de omvang van het bedrog en van de winsten die (de eisers) eruit hebben gehaald, moet niet alleen de verbeurdverklaring worden bevolen van alle banktegoeden die
op naam van (eiseres) zijn samengesteld en bij de BBL in beslag zijn genomen, maar ook
van de hierna vermelde, in beslag genomen edelstenen, goud, juwelen en waarden in geld
en titels uit de koffers van de (eisers), waarbij al die goederen vermogensvoordelen vormen die rechtstreeks en zonder onderscheid uit de respectievelijk door de beklaagden gepleegde misdrijven I a, I b en II A zijn verkregen".
Grieven
De bepaling op grond waarvan de rechters de bijzondere verbeurdverklaring kunnen
uitspreken van de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen,
van de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en van de inkomsten uit de
belegde voordelen, is ingevoegd in artikel 42, 3° van het Strafwetboek, bij de wet van 17
juli 1990, welk artikel in werking is getreden op 25 augustus 1990.
De bijzondere verbeurdverklaring, die het karakter van een straf vertoont, kan niet worden toegepast op de vermogensvoordelen die rechtstreeks zijn verkregen uit een misdrijf
dat vóór 25 augustus 1990 is gepleegd.
Te dezen blijkt uit de voormelde redenen van het arrest dat de goederen en waarden die
in dat arrest worden verbeurdverklaard op grond van artikel 42, 3° van het Strafwetboek,
"rechtstreeks en zonder onderscheid" voortvloeien uit de telastleggingen I a, I b en II A.
Welnu, een gedeelte van die telastleggingen heeft betrekking op feiten die gepleegd zijn
vóór 25 augustus 1990.
Bijgevolg schendt het bestreden arrest artikel 2 van het Strafwetboek, wanneer het een
straf uitspreekt die niet bij wet was opgelegd, voordat het misdrijf was gepleegd.

IV. De beslissing van het Hof
A. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen die, op de
tegen de eisers ingestelde strafvordering,
1) eiser vrijspreken van de telastleggingen II B, III a, III b en IV, en eiseres
vrijspreken van de telastleggingen II B, III a en III b:
Overwegende dat de cassatieberoepen, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk
zijn;
2) jegens eiser een schuldigverklaring uitspreken wegens de telastleggingen I
a, I b, II A en III c en jegens eiseres wegens de telastleggingen I b, II A en III c,
en hen voor het overige veroordelen tot de straf van verbeurdverklaring:
Over het eerste middel:
Wat beide onderdelen samen betreft:
Overwegende dat de rechter, wanneer hij met toepassing van de artikelen 42,
3° en 43bis van het Strafwetboek, oordeelt over de vermogensvoordelen die uit
een misdrijf zijn verkregen, kan beslissen dat de ontwijking van een belasting
een dergelijk voordeel vormt; dat het door inkohiering alleen niet verdwijnt;
Dat het middel, wat dat betreft, faalt naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, de rechter in feite beslist of een vermogensvoordeel waarop de bijzondere verbeurdverklaring betrekking heeft, rechtstreeks uit een misdrijf is verkregen;
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Overwegende dat de appèlrechters beslissen dat "[...] blijkt dat de bij de BBL
in beslag genomen banktegoeden weliswaar alleen zijn samengesteld op naam
van [eiseres], maar in werkelijkheid een gedeelte van de vermogensvoordelen
zijn die de [eisers] gezamenlijk hebben verkregen uit de hun respectievelijk ten
laste gelegde misdrijven I a, I b, en II A [...]; dat het dossier wat dat betreft [aantoont] dat [de eisers] uit de misdrijven, die ze jarenlang systematisch en onafgebroken hebben gepleegd, heel aanzienlijke vermogensvoordelen hebben verkregen, wat [...] uit hun weelderige levensstijl en hun uitgaven blijkt (...); dat, gelet
op de omvang van het bedrog en van de winsten die de [eisers] eruit hebben gehaald, niet alleen de verbeurdverklaring moet worden bevolen van alle banktegoeden die op naam van [eiseres] zijn samengesteld en bij de BBL in beslag zijn
genomen, maar ook van de hierna vermelde, in beslag genomen edelstenen,
goud, juwelen en waarden in geld en titels uit de koffers van [de eisers], waarbij
al die goederen vermogensvoordelen vormen die rechtstreeks en zonder onderscheid uit de respectievelijk door [de eisers] gepleegde misdrijven I a, I b en II A
zijn verkregen";
Dat het arrest, door die overwegingen, de beslissing waarbij de appèlrechters
de bijzondere verbeurdverklaring hebben bevolen, regelmatig met redenen omkleedt en naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel:
Overwegende dat de appèlrechter de toestand van de beklaagde alleen kan verzwaren op het hoger beroep van het openbaar ministerie; dat hij, in dat geval, dat
kan doen zonder de beklaagde vooraf te moeten verwittigen, wanneer de mogelijkheid tot verzwaring voldoende blijkt uit dat hoger beroep;
Overwegende dat de appèlrechters, door de straf van verbeurdverklaring te
verzwaren zonder de eisers te hebben verzocht zich wat dat betreft te verdedigen,
noch eisers recht van verdediging miskennen noch artikel 6.1 van het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden schenden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel:
Overwegende dat, wanneer verschillende misdrijven een collectief misdrijf
door eenheid van opzet vormen en derhalve tot de toepassing van één enkele
straf aanleiding geven, maar tijdens het plegen van die misdrijven de wet die de
straf bepaalt, gewijzigd werd, de bij de nieuwe wet gestelde straf moet worden
toegepast, ook al was de ten tijde van het eerste misdrijf geldende straf minder
zwaar dan die welke was gesteld ten tijde van de nieuwe wet;
Dat het bestreden arrest jegens elke eiser een straf van bijzondere verbeurdverklaring uitspreekt van de vermogensvoordelen die rechtstreeks en zonder onderscheid zijn verkregen uit een handelsactiviteit die is uitgeoefend zonder inschrijving in het handelsregister en zonder overhandiging van de hun respectievelijk
ten laste gelegde belastingaangiften; dat, wat dat betreft, de periode van de misdrijven die de appèlrechters in aanmerking hebben genomen, wat eiser betreft,
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zich uitstrekt van 31 december 1985 tot 31 december 1995, en wat eiseres betreft, van 1 juli 1989 tot 31 december 1995;
Dat artikel 42, 3° van het Strafwetboek, op grond waarvan de rechter de bijzondere verbeurdverklaring kan uitspreken van de vermogensvoordelen die
rechtstreeks uit de misdrijven zijn verkregen, van de goederen en waarden die in
de plaats ervan zijn gesteld en van de inkomsten uit die belegde voordelen, is ingevoerd bij de wet van 17 juli 1990, dat de artikelen 42, 43 en 505 van het Strafwetboek heeft gewijzigd en een artikel 43bis in hetzelfde wetboek heeft ingevoerd; dat die wet in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt op 15 augustus
1990 en in werking is getreden op 25 augustus 1990;
Dat de feiten, die een collectief misdrijf door eenheid van opzet vormen, eveneens na die datum zijn gepleegd, zodat de voormelde wet van toepassing is op al
die feiten;
Dat, aldus, de appèlrechters artikel 2 van het Strafwetboek niet schenden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
B. In zoverre de cassatieberoepen zijn gericht tegen de beslissingen die, op de
door verweerder tegen hen ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, uitspraak
doen
a) het beginsel van de aansprakelijkheid:
Overwegende dat de eisers geen middel aanvoeren;
b) de omvang van de schade:
Overwegende dat het arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, verweerder een provisionele schadevergoeding toekent en zijn uitspraak over de
overige punten van de vordering aanhoudt;
Dat dergelijke beslissingen geen eindbeslissingen zijn in de zin van artikel
416, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering en vreemd zijn aan de gevallen die in het tweede lid van dat artikel worden bedoeld;
Dat de cassatieberoepen voorbarig en dus niet ontvankelijk zijn;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
22 oktober 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Kirkpatrick.
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Nr. 517
2° KAMER - 22 oktober 2003

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MORELE
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - ELEMENTEN - SEXUELE SCHADE - "PRETIUM VOLUPTATIS" BEGRIP.
2º INTERESTEN — COMPENSATOIRE INTERESTEN - BEGRIP.
3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — INTEREST COMPENSATOIRE INTEREST - BEGRIP.
4º INTERESTEN — COMPENSATOIRE INTERESTEN - VEROORDELING TOT EEN
HOOFDSOM PLUS DE COMPENSATOIRE INTERESTEN - TOEREKENING - BETAALDE VOORSCHOTTEN GEVOLG.
5º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE —
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - RAMING - VEROORDELING TOT EEN
HOOFDSOM PLUS DE COMPENSATOIRE INTERESTEN - VERREKENING - BETAALDE VOORSCHOTTEN GEVOLG.
1º Het "pretium voluptatis" kan specifieke morele schade vormen 1. (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
2º en 3° De compensatoire interesten maken inherent deel uit van de schadevergoeding
die tot herstel van de door de onrechtmatige daad veroorzaakte schade wordt toegekend
en vergoeden de bijkomende schade uit de uitgestelde betaling van de vergoeding
waarop de benadeelde op de datum van de schade recht had2. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
4º en 5º De artt. 1382 en 1383 B.W. worden geschonden door de rechter die, na
veroordeling tot betaling van een hoofdsom plus compensatoire interesten als vergoeding
voor de geleden schade, beslist dat de reeds betaalde voorschotten eerst met de
interesten, waaronder de compensatoire interesten, en daarna met de hoofdsom moeten
worden verrekend3. (Artt. 1254, 1382 en 1383 B.W.)
(B. T. W.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0669.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 3 april 2003 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert drie middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend ver1 Zie R.O. DALCQ en G. SCHAMPS, "Examen de jurisprudence (1987 à 1993): la responsabilité
délictuelle et quasi délictuelle", R.C.J.B. 1994, 768, nr. 188.
2 Zie Cass., 7 feb. 1997, A.R. C.95.0110.N, nr. 70.
3 Ibid.
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klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel betoogt dat het bestreden vonnis, door aan
verweerster een vergoeding van 1.239,47 euro toe te kennen als "pretium voluptatis" voor het overlijden van haar echtgenoot, haar de vergoeding van reeds herstelde schade toekent;
Overwegende dat het "pretium voluptatis" specifieke morele schade kan vormen;
Overwegende dat het bestreden vonnis, met aanneming van de redenen van het
beroepen vonnis, vermeldt dat verweerster "een bedrag van 100.000 frank vordert wegens haar sexuele schade, ten gevolge van haar weduwschap", dat "de getroffene (door een niet-dodelijk ongeval) recht heeft op de vergoeding van zijn
morele schade (dat wil zeggen het pijnlijk gevoel dat veroorzaakt wordt door het
bewustzijn van de aantasting van zijn fysieke integriteit) en de vergoeding van
de bijzondere en specifieke morele schadeposten (zoals: esthetische schade,
schade door gederfde levensvreugde, seksuele of affectieve schade)", dat "men in
dit geval niet inziet [...] waarom de door [... verweerster] geleden seksuele schade niet apart kan worden vergoed, los van de morele schade die de weduwe geleden heeft, aangezien die schadeposten niet samenvallen";
Dat het bestreden vonnis, op grond van die vermeldingen, beslist "dat het bedrag van [1.239,47 euro] dat door de eerste rechter ex aequo et bono wordt toegekend, de door [verweerster] geleden schade passend kan vergoeden";
Dat de appèlrechters aldus wettig beslissen dat de door verweerster geleden
seksuele schade andere morele schade vormt dan de morele schade waarvoor een
regeling in der minne was getroffen, en dat die schade bijgevolg nog niet was
vergoed;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...);
Over het derde middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de compensatoire interest inherent deel uitmaakt van de
schadevergoeding die tot herstel van de door de onrechtmatige daad veroorzaakte schade wordt toegekend; dat ze de bijkomende schade vergoedt uit de uitgestelde betaling van de vergoeding waarop de benadeelde op de datum van de
schade recht had;
Dat, bijgevolg, de verrekening op de compensatoire interest, met toepassing
van artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek, van de betalingen ter vergoeding
van de schade die veroorzaakt wordt door een onrechtmatige daad, leidt tot toekenning van vergoeding van onbestaande schade;
Overwegende dat de appèlrechters eiser veroordelen om aan verweerster vergoedingen plus compensatoire interest te betalen ter vergoeding van haar schade;
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Dat, bijgevolg, het arrest, op grond "dat de door [eiser] gestorte provisies verrekend zullen worden overeenkomstig de gebruikelijke regels van het Burgerlijk
Wetboek (artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek)", de artikelen 1382 en 1383
van dat wetboek schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
En overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van de tweede onderdelen van het tweede en derde middel, die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de "materiële schade van de overlevende echtgenote" en "voor recht zegt dat de door [eiser]
gestorte provisies verrekend zullen worden overeenkomstig de gebruikelijke regels van het Burgerlijk Wetboek (art. 1254 van het Burgerlijk Wetboek)";
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 en verweerster in de andere helft;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Luik, zitting houdende in hoger beroep.
22 oktober 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Simont.

Nr. 518
2° KAMER - 22 oktober 2003

1º MISBRUIK VAN VERTROUWEN - BEGRIP - MATERIEEL BESTANDDEEL VERBRUIKLENING - OVERDRACHT VAN EIGENDOM - GEVOLG.
2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MATERIEEL BESTANDDEEL - MISBRUIK VAN
VERTROUWEN - VERBRUIKLENING - OVERDRACHT VAN EIGENDOM - GEVOLG.
3º LENING - VERBRUIKLENING - OVERDRACHT VAN EIGENDOM - MISBRUIK VAN
VERTROUWEN - GEVOLG.
4º EIGENDOM - OVERDRACHT - VERBRUIKLENING - MISBRUIK VAN VERTROUWEN GEVOLG.
1º, 2°, 3° en 4° De translatieve werking van eigendom, die verbonden is aan een
verbruiklening, sluit uit dat de lener zich schuldig kan maken aan het misdrijf misbruik van
vertrouwen, dat alleen gepleegd wordt door verduistering of verspilling van andermans
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zaken1. (Art. 491 Sw.; Artt. 1892 en 1893 B.W.)
(D. e.a. T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0825.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 2 mei 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers voeren drie middelen aan, maar doen afstand van het eerste. Ze zijn
gesteld als volgt:
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Over het tweede middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het bestreden arrest beslist dat, onder de bedragen die van de
rekening van de getroffene zijn gehaald, een bedrag van 200.000 frank voorkwam, dat de getroffene op 19 mei 1994 had uitgeleend;
Dat het arrest aldus beslist dat dit bedrag het voorwerp uitmaakt van een verbruiklening;
Dat de translatieve werking van eigendom, die verbonden is aan een verbruiklening, uitsluit dat de lener zich schuldig kan maken aan het wanbedrijf misbruik
van vertrouwen, dat alleen gepleegd wordt door verduistering of verspilling van
andermans zaken; dat de appèlrechters hun beslissing derhalve niet naar recht
verantwoorden;
Dat het onderdeel gegrond is;
(...);
En overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede onderdeel van het tweede middel, dat niet kan leiden tot ruimere cassatie, evenmin
als van het eerste middel, aangezien de eisers verklaard hebben ervan afstand te
doen bij een op de griffie van het Hof op 24 september 2003 neergelegde akte;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
1 Zie Cass., 7 okt. 1935, Bull. en Pas. 1935, I, 349; 8 nov. 1937, A.C. 1937-1940, 146 en de noot 2
van L.C. in Bull. en Pas., 1937, I, 331; R. CHARLES, v° "Abus de confiance", R.P.D.B., Aanv., dl. III,
13 en 14, nrs. 80 en 81; L. HUYBRECHTS, v° "Misbruik van vertrouwen", Comm. Strafr. 1996, nr. 10; R.
DEZEURE, v° "Abus de confiance", Qualifications et jurisprudence pénales 1992, 12; J. PRADEL en M.
DANTI-JUAN, Manuel de droit penal special, tweede uitg., Parijs, 2001, 585, nr. 893.
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Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de eisers veroordeelt om aan de
verweerders een in euro gelijkwaardig bedrag van 200.000 frank te betalen, dat
begrepen is in het bedrag van 13.610,30 euro, hetwelk toegekend wordt als vergoeding van de door geldverduistering veroorzaakte schade;
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt elke eiser in twee derde van de kosten van zijn cassatieberoep en
elke verweerder in een zesde van die kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
22 oktober 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 519
2° KAMER - 22 oktober 2003

1º MEINEED - MOREEL BESTANDDEEL - BEGRIP.
2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MOREEL BESTANDDEEL - ALGEMEEN OPZET MEINEED.
1º

en 2° Het misdrijf meineed, dat gepleegd wordt bij een verzegeling of
boedelbeschrijving, vereist alleen een algemeen bedrieglijk opzet 1. (Art. 226, tweede lid
Sw.)
(D. e.a. T. M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1030.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 10 juni 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan, gesteld als volgt:
(...);
IV. Beslissing van het Hof
1 Cass., 29 sept. 1992, A.R. 5733, nr. 634.
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(...);
B. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de in de telastlegging C
bedoelde feiten:
Over het eerste middel:
Overwegende dat het in artikel 226, tweede lid van het Strafwetboek, bepaalde
misdrijf meineed, dat gepleegd wordt bij een verzegeling of boedelbeschrijving,
alleen het algemeen bedrieglijk opzet vereist;
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling, door te zeggen dat er
geen grond bestond tot vervolging van verweerster wegens dergelijk wanbedrijf,
op grond dat "het in artikel 226, tweede lid van het Strafwetboek, bepaalde misdrijf meineed een bedrieglijk opzet vereist" en verweerster dergelijk opzet niet
had, aangezien zij "te goeder trouw heeft gemeend geen melding te moeten maken van de gebruikelijke geschenken die ze ontvangen had of van alle betalingen
die zijn verricht in ruil voor bewezen diensten", de voormelde wetsbepaling
schendt;
Dat het middel gegrond is;
(...);
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet over de
telastleggingen A en B;
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Veroordeelt elke eiser in twee derde van de kosten van zijn cassatieberoep en
laat het overige derde ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
22 oktober 2003 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Fischer, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. Simont.

Nr. 520
2° KAMER - 22 oktober 2003

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING — STRAFVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID - WERKGEVER AMBTSHALVE VEROORDELING - BIJDRAGEN - OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE
VEROORDELING - VERGOEDING - HEROPENING VAN HET DEBAT - VERWIJZING SINE DIE ONTVANKELIJKHEID.
2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - SANCTIES - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE
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ZEKERHEID - WERKGEVER - AMBTSHALVE VEROORDELING - BIJDRAGEN - OPSCHORTING VAN DE
UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING - VERGOEDING - HEROPENING VAN HET DEBAT - VERWIJZING
SINE DIE - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.
1º en 2° Het cassatieberoep is niet ontvankelijk, wanneer het door de beklaagde, vóór de
eindbeslissing, wordt ingesteld tegen het arrest van het hof van beroep dat de
opschorting van de uitspraak van de veroordeling beveelt wegens alle telastleggingen
samen, zegt dat die opschorting tevens van toepassing is op de ambtshalve veroordeling
die gevorderd wordt op grond van art. 35, vierde lid Sociale-Zekerheidswet Werknemers
1969, de beklaagde veroordeelt in de kosten van beide instanties, hem een vergoeding
oplegt, de uitspraak aanhoudt over de ambtshalve veroordeling die gevorderd wordt op
grond van art. 35, tweede lid van die wet, het debat wat dat betreft heropent en de zaak
sine die verwijst1. (Art. 416, eerste lid Sv.; Art. 35, tweede en vierde lid SocialeZekerheidswet Werknemers 1969)
(L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1055.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 juni 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het bestreden arrest de opschorting van de uitspraak beveelt
gedurende drie jaar wegens alle telastleggingen samen, zegt dat die opschorting
tevens van toepassing is op de ambtshalve veroordeling die gevorderd wordt op
grond van artikel 35, vierde lid van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders, eiser veroordeelt in de kosten van beide graden van aanleg, hem
een vergoeding van 25 euro oplegt, de uitspraak aanhoudt over de ambtshalve
veroordeling die gevorderd wordt op grond van artikel 35, tweede lid van die
wet, het debat wat dat betreft heropent en de zaak sine die verwijst;
Dat dergelijke beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416, eerste
lid van het Wetboek van Strafvordering, en geen verband houdt met de in het
tweede lid van dat artikel bepaalde gevallen;
Dat het cassatieberoep, dat is ingesteld vóór de eindbeslissing, niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
1 Vgl. Cass., 27 maart 1979, A.C. 1978-79, 883, en, inzake stedenbouw, 18 maart 2003, A.R.
P.02.1335.N, nr. 173; over de burgerrechtelijke aard van de ambtshalve veroordelingen tot betaling
van het bedrag en van de vergoedingen bedoeld in art. 35, tweede en vierde lid SocialeZekerheidswet Werknemers 1969, zie Cass., 6 nov. 2002, A.R. P.01.1773.F, nr. 585.
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Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
22 oktober 2003 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Fischer, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal.

Nr. 521
2° KAMER - 22 oktober 2003

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING — STRAFVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZINGSARREST - CASSATIEBEROEP VAN DE
INVERDENKINGGESTELDE - BESLISSING OVER HET BESTAAN VAN VOLDOENDE BEZWAREN ONTVANKELIJKHEID.
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZINGSARREST - CASSATIEBEROEP VAN DE
INVERDENKINGGESTELDE - BESLISSING OVER HET BESTAAN VAN VOLDOENDE BEZWAREN ONTVANKELIJKHEID.
3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - EERLIJK PROCES - ONDERZOEKSGERECHTEN - TOEPASSING.
4º ONDERZOEKSGERECHTEN - RECHTEN VAN DE MENS - E.V.R.M. ART. 6.1 - EERLIJK PROCES - ONDERZOEKSGERECHTEN - TOEPASSING.
5º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - STRAFVORDERING ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - SAMENSTELLING MAGISTRAAT DIE UITSPRAAK HEEFT GEDAAN OVER HET HOGER BEROEP VAN DE
INVERDENKINGGESTELDE TEGEN DE VERWIJZINGSBESCHIKKING - REGELING VAN RECHTSGEBIED VERNIETIGING VAN DE VERWIJZINGSBESCHIKKING - ZELFDE MAGISTRAAT - CUMULATIE VAN AMBTEN
- GEVOLGEN.
6º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
- SAMENSTELLING - MAGISTRAAT DIE UITSPRAAK HEEFT GEDAAN OVER HET HOGER BEROEP VAN DE
INVERDENKINGGESTELDE TEGEN DE VERWIJZINGSBESCHIKKING - REGELING VAN RECHTSGEBIED VERNIETIGING VAN DE VERWIJZINGSBESCHIKKING - ZELFDE MAGISTRAAT - CUMULATIE VAN AMBTEN
- GEVOLGEN.
7º REGELING VAN RECHTSGEBIED — ALLERLEI - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - SAMENSTELLING - MAGISTRAAT DIE UITSPRAAK HEEFT GEDAAN OVER
HET HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE TEGEN DE VERWIJZINGSBESCHIKKING REGELING VAN RECHTSGEBIED - VERNIETIGING VAN DE VERWIJZINGSBESCHIKKING - ZELFDE
MAGISTRAAT - CUMULATIE VAN AMBTEN - GEVOLGEN.
8º ONDERZOEKSRECHTER - AANHANGIGMAKING - OMVANG - VORDERING VAN DE
PROCUREUR DES KONINGS - BIJLAGEN.
9º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - AKTE VAN AANHANGIGMAKING - DRAAGWIJDTE.
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10º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR
FEITENRECHTER - ONDERZOEKSRECHTER - AKTE VAN AANHANGIGMAKING - DRAAGWIJDTE ONTVANKELIJKHEID.
11º ONDERZOEKSRECHTER - AKTE VAN AANHANGIGMAKING - DRAAGWIJDTE
- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - CASSATIEBEROEP ONTVANKELIJKHEID.
12º ONDERZOEKSRECHTER - AKTE VAN AANHANGIGMAKING - DRAAGWIJDTE
- ANDERE FEITEN - ONDERZOEKSHANDELINGEN - HANDELINGEN VAN OPSPORINGSONDERZOEK GEVOLG.
13º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING OPENBAAR MINISTERIE - VORDERINGEN TOT VERWIJZING - FEITEN DIE BIJ DE ONDERZOEKSRECHTER
OORSPRONKELIJK NIET AANHANGIG ZIJN GEMAAKT.
14º ONDERZOEKSRECHTER - AANHANGIGMAKING - REGELING VAN DE
RECHTSPLEGING - OPENBAAR MINISTERIE - VORDERINGEN TOT VERWIJZING - FEITEN DIE
OORSPRONKELIJK NIET BIJ DE ONDERZOEKSRECHTER AANHANGIG ZIJN GEMAAKT.
15º OPENBAAR MINISTERIE - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING VORDERINGEN TOT VERWIJZING - FEITEN DIE OORSPRONKELIJK NIET BIJ DE ONDERZOEKSRECHTER
AANHANGIG ZIJN GEMAAKT.
1º en 2° Het cassatieberoep van de inverdenkinggestelde is niet ontvankelijk, wanneer het,
vóór de eindbeslissing, ingesteld wordt tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling, dat deze inverdenkinggestelde verwijst naar de correctionele
rechtbank, in zoverre het gericht is tegen de beslissing betreffende het bestaan van
voldoende bezwaren om die verwijzing te motiveren1. (Art. 416, eerste lid Sv.)
3º en 4° De bepalingen van art. 6.1 E.V.R.M. zijn, in de regel, niet van toepassing op de
onderzoeksgerechten2. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
5º, 6° en 7° Van de bij art. 292, tweede lid Ger. W., verboden cumulatie is geen sprake
wanneer een magistraat, die deel uitmaakte van de kamer van inbeschuldigingstelling die
uitspraak heeft gedaan over het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen de
verwijzingsbeschikking, vervolgens, in de hoedanigheid van lid van datzelfde
rechtscollege, kennisneemt van de vorderingen van de procureur-generaal t.g.v. de
vernietiging van die beschikking na regeling van rechtsgebied 3. (Art. 292, tweede lid
Ger.W.)
8º en 9° De aanhangigmaking van de zaak bij de onderzoeksrechter wordt bepaald door de
in de vordering van de procureur des Konings en in de bijlagen begrepen feiten, zoals ze
samen met die vordering worden gelezen 4; de draagwijdte van de akte van
aanhangmaking wordt in feite beoordeeld5.
10º en 11° Het middel dat kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling van de draagwijdte
van de akte van aanhangigmaking bij de onderzoeksrechter, is niet ontvankelijk6.

1 Cass., 29 jan. 2003, A.R. P.02.1368.F, nr. 64; 26 maart 2003, A.R. P.03.0208.F en P.03.0136.F,
nrs. 207 en 206.
2 Cass., 12 maart 2003, A.R. P.03.0313.F, nr. 164; 26 maart 2003, A.R. P.03.0136.F, nr. 206; 2 april
2003, A.R. P.03.0040.F, nr. 221.
3 Zie concl. vóór O.M. Cass., 16 juni 1999, A.R. P.98.0738.F, nr. 362, 876, nr. 4.
4 Zie Cass., 11 dec. 2002, A.R. P.02.1587.F, nr. 668; 29 jan. 2003, A.R. P.03.0091.F, nr. 67.
5 Zie Cass., 5 juni 1996, A.R. P.95.1419.F, nr. 213.
6 Ibid.
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12º Hoewel de onderzoeksrechter zelf geen onderzoekshandelingen mag verrichten naar
feiten die niet in de akte van aanhangigmaking begrepen zijn, kan hij echter, m.b.t. die
feiten, door handelingen van opsporingsonderzoek alle inlichtingen verzamelen die de
waarheid aan het licht kunnen brengen 7. (Artt. 29, eerste lid; 56, §1, derde lid en 61,
eerste lid Sv., zoals gewijzigd door de Wet van 11 juli 1994 betreffende de
politierechtbanken en houdende een aantal bepalingen betreffende de versnelling en de
modernizering van de strafrechtspleging)
13º, 14° en 15° Het O.M., dat beslist over de strafvordering, kan de aanhangigmaking van
de zaak bij de onderzoeksrechter niet alleen uitbreiden door tijdens het onderzoek
aanvullende vorderingen te nemen, maar ook door in zijn vordering met het oog op de
regeling van de rechtspleging feiten in aanmerking te nemen die niet bij de
onderzoeksrechter aanhangig waren gemaakt, maar uit het onderzoeksdossier blijken8.
(Art. 127 Sv.)
(M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1150.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 juni 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over het bestaan
van voldoende bezwaren:
Overwegende dat die beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel
416, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering, en geen verband houdt met
de in het tweede lid van dat artikel bedoelde gevallen;
Dat het cassatieberoep voorbarig en mitsdien niet ontvankelijk is;
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die genomen is
met toepassing van artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering;
Over het eerste middel:
Overwegende dat de onderzoeksgerechten, die niet dienen te beslissen over de
gegrondheid van een strafrechtelijke vervolging, in de regel niet onderworpen
zijn aan de voorschriften van artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de
7 Zie Cass., 11 dec. 1990, A.R. 4153, nr. 189; 4 feb. 1997, A.R. P.96.1027.N, nr. 62. Ook al heeft de
onderzoeksrechter niet meer de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, toch "mag (hij)
zelf de handelingen verrichten die behoren tot de gerechtelijke politie, het opsporingsonderzoek en
het gerechtelijk onderzoek" (Art. 56, §1, derde lid Sv.). Zie R. DECLERCQ, Beginselen van
Strafrechtspleging, derde uitg., 2003, 210, nr. 386.
8 Zie Cass., 17 jan. 2001, A.R. P.00.1570.F, nr. 32.
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rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;
Overwegende dat, voor het overige, de beslissing niet getroffen wordt door de
bij artikel 292, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde nietigheid,
wanneer ze gewezen is door een rechter die daarvoor van de zaak heeft kennisgenomen toen hij hetzelfde rechterlijk ambt uitoefende;
Dat, bijgevolg, de bij voormeld artikel verboden cumulatie niet wordt bereikt
door de omstandigheid dat een magistraat, die deel uitmaakte van de kamer van
inbeschuldigingstelling die uitspraak heeft gedaan over het hoger beroep van de
inverdenkinggestelde tegen de verwijzingsbeschikking, vervolgens in de hoedanigheid van lid van datzelfde rechtscollege kennisneemt van de vorderingen van
de procureur-generaal ingevolge de vernietiging van die beschikking na regeling
van rechtsgebied;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel in zijn geheel:
Overwegende dat eiser, voor de kamer van inbeschuldigingstelling, concludeerde tot nietigheid van alle onderzoekshandelingen waarop de tegen hem ingestelde vervolgingen gegrond waren; dat hij die nietigheid afleidde uit de omstandigheid dat de in de verwijzingsbeschikking ten laste gelegde feiten niet vermeld
worden in de vordering tot onderzoek en evenmin in de aanvullende vorderingen
van het openbaar ministerie; dat hij het bestreden arrest verwijt dat verweer onwettig terzijde te schuiven;
Overwegende dat, enerzijds, de aanhangigmaking van de zaak bij de onderzoeksrechter bepaald wordt door de in de vordering van de procureur des Konings en in de bijlagen begrepen feiten, zoals ze samen met die vordering worden gelezen;
Dat de draagwijdte van de akte van aanhangigmaking in feite moet worden beoordeeld;
Dat het middel, in zoverre het op die beoordeling kritiek uitoefent, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, anderzijds, de aanwezigheid, in het onderzoeksdossier, van
stukken met betrekking tot feiten die niet opgenomen zijn in de akte van aanhangigmaking, niet noodzakelijkerwijs leidt tot nietigheid van de vervolgingen die
wegens die feiten zijn ingesteld;
Dat de onderzoeksrechter immers, hoewel hij zelf geen onderzoekshandelingen mag stellen in verband met de voormelde feiten, op grond van handelingen
van opsporingsonderzoek alle inlichtingen kan verzamelen die de waarheid aan
het licht kunnen brengen;
Overwegende dat, ten slotte, het openbaar ministerie, dat de strafvordering instelt, de aanhangigmaking van de zaak bij de onderzoeksrechter niet alleen kan
uitbreiden door tijdens het onderzoek bijkomende vorderingen te nemen, maar
ook door in zijn vordering, die hij opstelt met het oog op de regeling van de
rechtspleging, feiten in aanmerking te nemen die niet bij de onderzoeksrechter
aanhangig waren gemaakt, maar uit het onderzoeksdossier blijken;
Overwegende dat het middel, bijgevolg, in zoverre het steunt op de bewering
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dat het onderzoeksgerecht, bij de regeling van de rechtspleging, uitsluitend uitspraak kan doen over de feiten zoals ze opgenomen zijn in de akte van burgerlijke-partijstelling, in de vordering tot opsporingsonderzoek of in de aanvullende
vorderingen van het openbaar ministerie, faalt naar recht;
Overwegende dat het arrest voor het overige vermeldt "dat de inverdenkinggestelden voorhouden dat de feiten van bedrieglijk bewerken van onvermogen, als
bedoeld in de telastleggingen C.7 tot C.10 van de vordering van de procureur-generaal (telastleggingen I.57 tot I.60 van de vordering van de procureur des Konings), niet geldig bij de onderzoeksrechter aanhangig zouden zijn gemaakt; dat,
in weerwil van wat [eiser] in zijn aanvullende conclusie beweert, niet kan worden betwist dat feiten die valsheid in geschriften kunnen opleveren en die aan
elke inverdenkinggestelde of aan de mededaders en hun medeplichtigen ten laste
gelegd kunnen worden, regelmatig bij de onderzoeksrechter aanhangig zijn gemaakt; dat die vaststelling [...] gegrond is op de gegevens van het dossier, zoals
het aan het hof [van beroep] is voorgelegd; dat de desbetreffende argumentatie
van [eiser] neerkomt op de eis dat de procureur des Konings in zijn vorderingen
moet verduidelijken wat het beoogde doel was van de valsheid in geschriften, op
grond waarvan hij de onderzoeksrechter heeft gevorderd een opsporingsonderzoek in te stellen; dat die eis geen juridische grondslag heeft; dat de onderzoeksrechter, binnen de grenzen van de aanhangigmaking van de zaak, onderzoeken
heeft bevolen op grond waarvan verschillende documenten zijn ontdekt, die van
valsheid zijn beticht, en die beschreven worden in de telastleggingen [...] van de
vordering van de procureur-generaal; [...] dat het openbaar ministerie, in de stand
van de regeling van de rechtspleging en op grond van de processtukken, volkomen het recht heeft de kwalificatie van bedrieglijk bewerken van onvermogen in
aanmerking te nemen, ook al is deze niet eerder bij de onderzoeksrechter aanhangig gemaakt";
Dat, aldus, de appèlrechters hun beslissing regelmatig met redenen omkleden
en naar recht verantwoorden;
Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
22 oktober 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. R. Verstraeten, Brussel, C. De Baets, Brussel en D. Dewandeleer,
Brussel.
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Nr. 522
1° KAMER - 23 oktober 2003

1º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - MISKENNING - GEBREK
AAN PRECISERING - GEVOLG.
2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ONDUIDELIJK MIDDEL GEVOLG.
1º en 2° Wanneer de eiseres aanvoert dat haar recht van verdediging, volgens nationale
normen, en art. 6 E.V.R.M. zouden geschonden zijn doordat zij geen middelen zou
hebben kunnen laten gelden ten aanzien van te laat medegedeelde stukken, is niet
ontvankelijk het middel dat door elkaar schending van art. 6 E.V.R.M. en van het recht
van verdediging aanvoert zonder nader te preciseren hoe een en ander geschonden
zijn1.
(Alexandra International N.V. T. V.O.F. LD Trading e.a.)

ARREST

(A.R. C.01.0164.N - C.01.0170.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest.
23 oktober 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Houtekier en van Eeckhoutte.

Nr. 523
1° KAMER - 23 oktober 2003

1º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — BURGERLIJKE ZAKEN BEGRIP EN GEVOLGEN.
2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ONDUIDELIJK MIDDEL GEVOLG.
1º De beslissing met betrekking tot een bepaald geschilpunt heeft geen gezag van
gewijsde ten aanzien van de rechter in hoger beroep aan wie hetzelfde geschilpunt wordt
voorgelegd ingevolge een regelmatig hoger beroep1. (Art. 26 Ger.W.)
2º Niet ontvankelijk wegens onnauwkeurigheid is het middel dat niet aangeeft hoe en
waardoor de rechter de als geschonden aangewezen wettelijke bepalingen zou hebben
geschonden2.
(M. T. C.)

ARREST

(A.R. C.01.0365.N)
1 Zie Cass., 5 juni 1988, A.R. C.97.0179.F, nr. 289.
1 Zie Cass., 23 april 1976, 954.
2 Zie Cass., 5 juni 1988, A.R. C.97.0179.F, nr. 289.
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 mei 2001 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Uit het bestreden arrest blijken volgende feiten:
Ingevolge echtelijke moeilijkheden zijn partijen feitelijk gescheiden. De vrederechter heeft voorlopige maatregelen genomen. Tussen partijen blijft betwisting
bestaan omtrent de onderhoudsbijdrage ten voordele van het gemeenschappelijke
kind K.M. en omtrent het persoonlijk onderhoudsgeld ten voordele van verweerster ten laste van eiser.
IV. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- (...);
- de artikelen 1316, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 23, 24, 25, 26, 28, 721, 3°, 7°, 780, 2°, 3° en 783 van het Gerechtelijk
Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis van hervorming zegt voor recht dat het persoonlijk onderhoudsgeld van verweerster vanaf 20 april 2000 verminderd wordt tot 15.000 BEF per maand op
volgende gronden: de eerste rechter schafte de onderhoudsbijdrage voor verweerster af
onder volgende overweging: ter zitting verklaarde verweerster vanaf februari of maart
2000 een werkloosheidsuitkering van ongeveer 33.000 BEF per maand te ontvangen (en)
akkoord te gaan met de afschaffing van het persoonlijk onderhoudsgeld. Verweerster tekende bij conclusie incidenteel beroep aan tegen deze afschaffing en vraagt dat haar het
volgende onderhoudsgeld zou worden toegekend: - tot oktober 2000: 27.000 BEF - vanaf
november 2000: 15.000 BEF. Daar ten tijde van de eerste uitspraak (31 maart 2000) nog
niet geweten was dat verweerster een RVA-uitkering van 33.000 BEF zou ontvangen,
ging de vrederechter ervan uit dat de verweerster over geen enkel inkomen beschikte. De
oorspronkelijke eis van eiser tot herziening van het vonnis van 31 maart 2000 was, gezien
deze gewijzigde omstandigheden, ontvankelijk en de vrederechter mocht de zaak opnieuw
beoordelen. Verweerster ontkent ten stelligste dat zij zich zou akkoord verklaard hebben
met de afschaffing van het persoonlijk onderhoudsgeld, volgens haar betrof het beweerde
akkoord enkel het (nieuwe) feit dat zij RVA-uitkeringen ontving. De rechtbank stelt vast
dat het akkoord van verweerster met de afschaffing van het persoonlijk onderhoudsgeld,
waar het bestreden vonnis naar verwijst, niet blijkt uit het zittingsblad, hoewel verweerster
persoonlijk aanwezig was en geen raadsman had. Er is dus niet bewezen dat verweerster
onvoorwaardelijk afstand heeft gedaan van haar recht op een onderhoudsuitkering. De
vrederechter veroordeelde eiser in maart 2000 tot een onderhoudsgeld van 33.000 BEF,
rekening houdend met zijn financiële middelen van dat ogenblik. Eiser beweert noch bewijst dat zijn financiële draagkracht gewijzigd zou zijn ten opzichte van begin 2000. Rekening houdend met de eigen inkomsten van verweerster, is het billijk het onderhoudsgeld
te verminderen tot 15.000 BEF per maand, en dit met ingang vanaf 20 april 2000, datum
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van het verzoekschrift tot herziening.
Grieven
(...)
2. Tweede onderdeel
De onvoorwaardelijke afstand, gedaan door verweerster van haar persoonlijk onderhoudsgeld, blijkt uit de vermelding van het vonnis van 16 juni 2000 van de Vrederechter
van Genk, volgens dewelke verweerster ter zitting verklaarde vanaf februari of maart
2000 een werkloosheidsuitkering van ongeveer 33.000 BEF per maand te ontvangen en
akkoord te gaan met de afschaffing van het persoonlijk onderhoudsgeld.
Deze onvoorwaardelijke afstand, mondeling gedaan door verweerster bij een verklaring
afgelegd aan de vrederechter bij de behandeling in deze zaak op de terechtzitting van 9
juni 2000, kan niet enkel bewezen worden aan de hand van de terechtzittingsbladen en
van de processen-verbaal van de terechtzittingen, maar ook aan de hand van de beslissing
zelf, die de gedane afstand vermeldt (schending van de artikelen 721, 3°, 7°, 780, 2°, 3°
en 783 van het Gerechtelijk Wetboek).
Het bestreden vonnis heeft alzo de bewijskracht van het vonnis van 16 juni 2000 van de
vrederechter miskend, waardoor de door verweerster gedane onvoorwaardelijke afstand
bewezen wordt.
Verweerster verklaarde immers afstand te doen van haar persoonlijk onderhoudsgeld en
zij vermeldde daarbij geen enkele voorwaarde (schending van de artikelen 1316, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); het bestreden vonnis heeft tevens het gezag
van gewijsde ervan geschonden (schending van de artikelen 23, 24, 25, 26 en 28 van het
Gerechtelijk Wetboek).

V. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel de appèlrechters verwijt te hebben geoordeeld
dat niet bewezen is dat verweerster onvoorwaardelijk afstand heeft gedaan van
haar recht op een onderhoudsuitkering, terwijl in het beroepen vonnis wordt
vastgesteld dat eiseres ter zitting mondeling dergelijke afstand heeft gedaan;
Overwegende dat de beslissing met betrekking tot een bepaald geschilpunt
geen gezag van gewijsde heeft ten aanzien van de rechter in hoger beroep aan
dewelke hetzelfde geschilpunt wordt voorgelegd ingevolge een regelmatig hoger
beroep;
Dat het onderdeel in zoverre het schending aanvoert van de artikelen 23, 24,
25, 26 en 28 van het Gerechtelijk Wetboek faalt naar recht;
Overwegende voorts dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat in het beroepen vonnis wordt vastgesteld: "Ter zitting verklaarde verweerster vanaf februari of maart 2000 een werkloosheidsuitkering van ongeveer
33.000 BEF per maand te ontvangen en akkoord te gaan met de afschaffing van
het persoonlijk onderhoudsgeld";
Dat de appèlrechters door te beslissen dat "niet bewezen (is) dat (verweerster)
onvoorwaardelijk afstand heeft gedaan van haar recht op een onderhoudsuitkering" op grond dat "het akkoord van (verweerster) met de afschaffing van het
persoonlijk onderhoudsgeld, waar het (beroepen) vonnis naar verwijst, niet blijkt
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uit het zittingsblad", van het beroepen vonnis geen uitlegging geven;
Dat het onderdeel in zoverre het miskenning van de bewijskracht van akten
aanvoert, feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het onderdeel voor het overige niet aangeeft hoe en waardoor de appèlrechters de artikelen 731, 3° en 7°, 780, 2° en 3° en 783 van het
Gerechtelijk Wetboek, die betrekking hebben op de stukken die zich in het dossier van de rechtspleging moeten bevinden en op de vermeldingen die respectievelijk het vonnis en zittingsblad moeten vermelden, zouden geschonden hebben;
Dat het onderdeel in zoverre onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
23 oktober 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Houtekier en Verbist.

Nr. 524
1° KAMER - 23 oktober 2003

1º EIGENDOM - ROERENDE GOEDEREN - VONNIS TOT UITZETTING - OP DE OPENBARE
WEG GEPLAATST - ACHTERLATING - BEGRIP.
2º EIGENDOM - EIGENDOMSRECHT - ROERENDE GOEDEREN - VONNIS TOT UITZETTING ACHTERLATING - BEWARING DOOR DE GEMEENTE - GEEN TIJDIGE OPEISING DOOR DE EIGENAAR GEVOLG.
1º en 2° Alhoewel bij de uitvoering van een vonnis tot uitzetting de goederen in de regel op
de openbare weg worden gezet, kan, indien vaststaat dat de goederen door de eigenaar
zullen worden achtergelaten en dat het toelaten van de door de uitvoering veroorzaakte
hinder of milieustoornis in strijd zou zijn met een behoorlijk bestuur van de gemeente, de
uitvoerende gerechtsdeurwaarder met de gemeente overeenkomen dat de goederen
rechtstreeks naar de daartoe door de gemeente aangewezen plaats zullen worden
overgebracht1; in dit geval worden de goederen die na het verstrijken van de in art. 2 van
de wet van 30 dec. 1975 bepaalde termijnen niet door de eigenaar of diens
rechtverkrijgenden zijn opgeëist, eigendom van de gemeente. (Artt. 2 en 4 Wet 30 dec.
1975)
(SWD N.V. T. STAD KORTRIJK)

ARREST

(A.R. C.02.0273.N)
1 Zie Parl. St. Senaat, BZ 1974, nr. 305-1, 3; Hand. Kamer 1975-1976, 16 dec. 1975, 1325,
verklaring van verslaggever DE KERPEL dat de wettelijke regeling zal "bijdragen het leefmilieu te
vrijwaren en te verhinderen dat onze gemeenten en dorpen verder ontsierd worden".
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 november 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 16 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- artikel 1 van het aanvullend protocol van 20 maart 1952 bij het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden ondertekend te Rome op
4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955;
- artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 2 en 4 van de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten
particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van
vonnissen tot uitzetting, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 30 november
1998.
Aangevochten beslissingen
Het middel tot cassatie vecht het arrest van het Hof van Beroep te Gent van 14 november 2001 aan in zoverre het hof van beroep hierbij de vordering van de stad Kortrijk ontvankelijk en gegrond verklaart, voor recht zegt dat de stad Kortrijk de betreffende goederen heeft opgehaald en bewaard in toepassing van de wet van 30 december 1975 en derhalve verder voor recht zegt dat de goederen, thans opgeslagen aan het Vlaswaagplein 13
te Bissegem, voorwerp uitmakende van de uitdrijving door gerechtsdeurwaarder F. D., ingevolge de toepassing van de wet van 30 december 1975 eigendom zijn van de stad Kortrijk, de vordering van eiseres ontvankelijk doch ongegrond verklaart en haar veroordeelt
tot alle gerechtskosten van beide aanleggen, hierbij steunend op volgende gronden:
"De wet van 30 december 1975 bepaalt onder artikel 2 dat de gemeentebesturen gedurende zes maanden na hun weghaling de goederen bewaren die op de openbare weg geplaatst zijn ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting, en die zij, na achterlating door hun
eigenaar, hebben moeten wegnemen om een eind te maken aan de belemmering van de
openbare weg.
Artikel 3 van de wet luidt als volgt:
'Wanneer de gemeente de eigenaar van het betrokken goed of zijn rechtverkrijgende
kent, nodigt zij hem of hen uit per brief door brenger of per aangetekende brief aan hun
laatst bekende adres om de goederen, of, in de gevallen bepaald in artikel 4, tweede lid, de
opbrengst van de verkoop van de goederen te komen afhalen voor het verstrijken van de
termijnen gesteld in artikel 2. De brief bedoeld in het voorgaande lid moet uiterlijk een
maand voor het verstrijken van de termijnen gesteld in artikel 2, door brenger of ter post
afgegeven worden.'
Artikel 4 bepaalt:
'In afwijking van artikel 2279, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek worden de goederen die na het verstrijken van de in artikel 2 gestelde termijnen niet door hun eigenaar
of diens rechtverkrijgenden zijn opgeëist, eigendom van de gemeente.
De burgemeester mag evenwel, zonder het verstrijken van die termijnen af te wachten,
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beschikken over de goederen die aan snel bederf onderhevig zijn of schadelijk zijn voor
de openbare hygiëne, gezondheid of veiligheid. Ingeval van verkoop wordt de opbrengst
ter beschikking van de eigenaar of van zijn rechtverkrijgenden gehouden tot het verstrijken van de in artikel 2 gestelde termijnen, waarna zij eigendom van de gemeente wordt
(...).'
Artikel 5 bepaalt:
'De gemeentebesturen mogen voor het verstrijken van de in artikel 2 gestelde termijnen
de teruggave van de goederen of van hun opbrengst afhankelijk stellen van de betaling
door de eigenaar of zijn rechtverkrijgenden, van de kosten die zij gemaakt hebben voor
het weghalen en bewaren ervan'.
B.
a.
Uit de talrijke voorgelegde stukken en uit de uiteenzetting van de partijen in hun besluiten, blijkt dat er door de instrumenterende gerechtsdeurwaarder in opdracht van de NV
CEP in de loop van de periode van 21 tot en met 27 april 1995 uitvoering is gegeven aan
een bij voorraad uitvoerbaar verklaard vonnis van de Vrederechter van het Eerste Kanton
Kortrijk van 15 maart 1995 (door de NV CEP betekend aan (eiseres) op 5 april 1995).
De ontruiming desnoods met behulp van de openbare macht wordt door de Vrederechter bevolen (zie stukken nrs. 1 tot en met 3, dossier (eiseres)).
Hierbij is er een enorm grote hoeveelheid materieel uit het pand van de hierboven reeds
vermelde NV CEP door de gerechtsdeurwaarder verwijderd (zie de diverse foto's en video
door (eiseres) voorgelegd).
Uit de stukken blijkt overduidelijk dat de ontruiming van het pand geen ontruiming betekent die als 'normaal' mag bestempeld worden.
De hoeveelheid, zowel in gewicht als in omvang, alsook het aantal dagen die de gerechtsdeurwaarder nodig heeft gehad voor de ontruiming, tonen aan dat de ontruiming een
zorgvuldige voorbereiding vergde en buitengewoon omvangrijk was.
In deze omstandigheden heeft de uitzetting van in de beginne terecht plaatsgehad in afspraak met (verweerster) (zie ook PV van uitzetting - zie stuk nr. 17 dossier
(verweerster)).
Mocht (verweerster) niet van in de beginne af erbij betrokken zijn geweest, zou dit blijk
hebben gegeven van een verregaande onzorgvuldigheid.
Het blijkt uit het PV van uitzetting dat de ontruimde goederen zijn opgeslagen geworden op een terrein eigendom van de NMBS, gehuurd door (verweerster), grotendeels 'in
één beweging', m.a.w. door de gerechtsdeurwaarder na ontruiming terstond op het terrein
van de NMBS geplaatst. Dit op aanwijzen van de stad Kortrijk.
Het kwestieuze terrein paalt precies aan het terrein waarop het te ontruimen pand staat.
Uit de stukken en uit wat voorafgaat volgt dat mochten de goederen niet terstond zijn
weggebracht naar het door (verweerster) aangewezen terrein - in concreto het terrein eigendom van de NMBS - de openbare weg bij de effectieve opstraatstelling op een totaal
onaanvaardbare wijze zou zijn belemmerd (en wellicht ook beschadigd).
In de concreet voorliggende omstandigheden was de aanpak van de zaak zoals zij ook
effectief heeft plaatsgevonden, voor (verweerster) de enig mogelijke.
Zij wist dat, aangezien de goederen de straat zouden belemmeren, zij met toepassing
van de wet van 30 september 1975 de plicht had over te gaan tot bewaring ervan. Zij heeft
zich, door het initiatief te nemen het terrein van de NMBS voor de opslag en bewaring
aan te wenden en toe te staan dat de goederen aldaar terstond werden geplaatst, volkomen
naar de wet gedragen.
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Er mag ook niet uit het oog worden verloren dat de wet van 30 december 1975 de plicht
oplegt aan de gemeente tot bewaring van de goederen die de openbare weg belemmeren.
Waar in concreto het zeker was dat de openbare weg zou belemmerd worden door de
effectieve opstraatstelling, heeft (verweerster) conform de wet van 30 december 1975 gehandeld door er onmiddellijk voor te zorgen dat de goederen op het aanpalende terrein
werden opgeslagen en door haar bewaard.
b.
Welke de concrete juridische verhouding is tussen de NMBS enerzijds en anderzijds
(verweerster) met betrekking tot het gebruik dat (verweerster) mocht hebben van de
grond, is de zaak niet van (eiseres).
De stad Kortrijk heeft haar weghaling- en bewaringsplicht volgens de wettelijke regels
uitgevoerd.
c.
Ten onrechte houdt (eiseres) voor dat de goederen niet door haar waren "achtergelaten"
in de zin van artikel 2 van de wet van 30 december 1975.
De Franse tekst heeft het letterlijk over goederen die er door hun eigenaar zijn achtergelaten (: 'leur propriétaire les y laissant').
In casu kan niet anders dan vastgesteld worden dat (eiseres) de goederen die door de
gerechtsdeurwaarder effectief werden ontruimd er uiteraard ook door de eigenaar (eiseres)
in strijd met het vonnis van de vrederechter waren achtergelaten in het te ontruimen pand.
De stad Kortrijk heeft zich volgens artikel 2 van de wet gedragen door de goederen die
(eiseres) in het pand had achtergelaten en door de gerechtsdeurwaarder weggeruimd uit
het pand, in bewaring te nemen.
Voor zoveel als nodig stelt het hof vast, zoals de eerste rechter heeft aangemerkt, dat
(eiseres) op het ogenblik van de uitvoering hoogstens enkele schijndaden heeft verricht
zogezegd om tot vrijwillige uitvoering over te gaan en geenszins aanstalten maakte om
het bij voorraad uitvoerbare vonnis van de vrederechter ook terstond en volledig uit te
voeren.
De overweging vanwege (eiseres) dat (verweerster) even goed de weghaling en bewaring kon (doen) verrichten door het materieel naar de vestiging van (eiseres) te Hulste te
brengen, is ten onrechte. Zij komt als onjuist over daar waar zij geuit wordt door (eiseres)
die geweigerd heeft het bij voorraad uitvoerbare vonnis van de vrederechter vrijwillig uit
te voeren.
(Verweerster) was overigens geen aannemer in opdracht van (eiseres), doch een overheid die bekleed is met rechten en plichten die voortvloeien uit de wet van 30 december
1975.
Tenslotte: indien (eiseres) bedenkingen heeft bij de uitvoering zelf van het vonnis, met
name het feit en de wijze van ontruiming, dient zij zich te wenden tot de instrumenterende
gerechtsdeurwaarder en/of diens opdrachtgever.
De stad Kortrijk kon niet anders dan vaststellen dat zij ten gevolge van de effectieve
opstraatstelling diende over te gaan tot opslag en bewaring. Zij heeft geenszins de bevoegdheid om de effectieve uitvoering door de gerechtsdeurwaarder die zijn eigen verantwoordelijkheden heeft, te toetsen.
d.
Uit wat voorafgaat volgt als algemene conclusie dat (verweerster) op wettelijke en wettige wijze onder toepassing van artikel 2 van de wet van 30 december 1975 de goederen
van (eiseres) in bewaring heeft genomen.
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C.
a. Met aangetekende brief dd. 5 mei 1995 (stuk nr. 4, dossier (verweerster)) heeft (verweerster) aan (eiseres) onder meer
- medegedeeld dat de problematiek van de goederen gestapeld op het Vlaswaagplein te
Bissegem, beheerst wordt door de wet van 30 december 1975;
- aangemaand 'Uw goederen dan ook zo snel als mogelijk af te halen', verder in fine:
'Uiteindelijk dringen wij er nog eens op aan, zoals in supra reeds gesteld, dat de goederen
die thans opgestapeld zijn op de parking Vlaswaagplein zeer dringend door Uw toedoen
verplaatst dienden te worden'.
- medegedeeld m.b.t. bepaalde goederen die gevaar voor de gezondheid of de veiligheid
betekenden 'Met Uw akkoord hebben onze diensten dan zelf deze goederen, onder politiebegeleiding naar Uw terreinen in Hulste vervoerd. Het spreekt vanzelf dat ook deze kosten op U zullen verhaald worden'.
Uit het PV van uiteenzetting blijkt dat de ontruiming door de gerechtsdeurwaarder is
beëindigd op 27 april 1995.
Die datum dient dan ook als aanvangsdatum van de inbewaringneming van de goederen
door (verweerster) te worden aangezien.
b.
Met toepassing van art. 4 van de wet van 30 december 1975 worden de goederen die
niet binnen de zes maanden na de inbewaringneming zijn opgeëist door de eigenaar of
diens rechtsverkrijgenden, eigendom van de gemeente.
Voor de overgang van het eigendomsrecht stelt de wet slechts één voorwaarde, met
name het verloop van zes maanden zonder dat er binnen die termijn een opeising door de
eigenaar is geschied.
Binnen de termijn tussen 27 april en 27 oktober 1995 is er door (eiseres) geen opeising
van de goederen verricht.
In casu betekent dit dat met verloop van 27 oktober 1995, (verweerster) eigenares is geworden van de kwestieuze goederen.
Zelfs indien een voorafgaande aangetekende aanmaning tot afhaling van de goederen
een voorwaarde is voor de eigendomsoverdracht, is hieraan voldaan geworden door (verweerster) met haar aangetekend schrijven van 5 mei 1995 (zie supra a).
c.
Het aangetekend schrijven van 20 november 1995 (stuk nr. 6), dossier (verweerster))
vanwege (verweerster), waarin zij (eiseres) nogmaals in gebreke stelt tot betaling en afhaling binnen de maand stelt: 'Indien U aan dit verzoek, binnen de gestelde termijn, geen gevolg geeft, worden deze bij toepassing van artikel 4 van voornoemde wet eigendom van
de stad", doet aan voorgaande geen afbreuk.
Met ingang van 28 oktober 1995 was (verweerster) immers automatisch eigenares geworden van de goederen.
Het stond aan (verweerster) - die inmiddels hoe dan ook eigenares was geworden - vrij
om nog een laatste kans te geven aan (eiseres), doch onder de voorwaarden gesteld door
(verweerster), met name afhaling binnen de maand en betaling voordien.
(Eiseres) heeft hieraan niet het gevolg gegeven zoals door de stad Kortrijk gevraagd: ze
heeft niet betaald binnen de door (verweerster) bijkomend gegeven termijn van één maand
en deze goederen (uiteraard) ook niet afgehaald.
Met gewoon schrijven van 19 december 1995 heeft de toenmalige raadsman van (eiseres) gemeld dat (eiseres) bereid was om de goederen te komen afhalen en uitleg over de
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kostenaanrekening ad. 187.572 BEF gevraagd (stuk nr. 7, dossier (verweerster)).
Deze brief kan dan ook zelfs niet als belofte tot betaling gelden.
d.
Waar het eigendomsrecht in hoofde van (verweerster) over de kwestieuze goederen
vaststaat, vervalt meteen ook elke mogelijkheid van verhaal vanwege (eiseres) lastens
(verweerster) wegens mogelijke schade aan de goederen in de loop van de bewaring.
Bij dit alles is geen enkel rechtsmisbruik noch misbruik van macht of machtsoverschrijding in hoofde van (verweerster) vast te stellen, noch bij de concrete omstandigheden van
de inbewaringneming van de goederen, noch bij de laatste pogingen om vooralsnog de
zaak in der minne te regelen.
De stad Kortrijk heeft zich in alle opzichten conform de wettelijke bepalingen gedragen.
D.
Terecht wordt echter door (eiseres) - beknopt in de beroepsakte doch ruimer voor de
eerste rechter (zie o.m. besluiten neergelegd op 18 maart 1998, blz. 6, bovenaan) - opgeworpen dat de wet van 30 december 1975 geen vordering tot kostenvergoeding toestaat in
de hypothese dat de goederen eigendom van (verweerster) zijn geworden.
Slechts in geval van teruggave van de goederen, kan de gemeente deze teruggave afhankelijk stellen van de betaling van de kosten van weghaling en bewaring, dit met toepassing van artikel 5 van de wet.
De wet van 30 december 1975 is een voor de kwestieuze problematiek 'gesloten' regeling, in die zin dat zij een evenwicht creëert tussen de belangen van de betrokkenen, gemeente respectievelijk de privé-persoon/uitgewonnene; een evenwicht dat zich niet laat
aanvullen door het gemeenrecht (zaakwaarneming, verrijking zonder oorzaak...).
Er is een automatisme voorzien in de eigendomsoverdracht (artikel 4) doch duidelijk
als vergoeding/betaling voor de kosten van weghaling en bewaring die de gemeente heeft
dienen te dragen (zie overigens ook artikel 4, tweede lid van de wet, die een 'noodverkoop' voorziet, waarvan de geldopbrengst na verstrijken van de zes maanden eigendom
van de gemeente wordt).
De gemeente kan niet tezelfdertijd eigenares worden van de goederen cq. de geldopbrengst (artikel 4, in fine) en bijkomend de betaling van de kosten vorderen.
Aangezien de goederen eigendom zijn geworden van (verweerster) kan (verweerster)
geen vergoeding voor haar kosten vorderen".
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Artikel 2 van de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere
eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot
uitzetting bepaalt dat de gemeentebesturen, gedurende zes maanden na hun weghaling, de
goederen bewaren waarvan de eigenaar onbekend is, die de veiligheid of het gemak van
doorgang op openbare wegen, straten, kaaien en pleinen hinderen en die zij dientengevolge hebben moeten wegnemen, alsmede de goederen op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting, en die zij, na achterlating door hun eigenaar, hebben
moeten wegnemen om een einde te maken aan de belemmering van de openbare weg, met
dien verstande dat krachtens artikel 4 van diezelfde wet, in afwijking van artikel 2279,
tweede lid van het Burgerlijk Wetboek, de goederen die na het verstrijken van de in artikel 2 gestelde termijnen niet door hun eigenaar of diens rechtverkrijgende zijn opgeëist,
eigendom worden van de gemeente.
Uit hoger voornoemd artikel 2 volgt dat de gemeente slechts dan tot weghaling van de
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goederen is gehouden wanneer blijkt, vooreerst, dat de goederen op de openbare weg werden geplaatst door een gerechtsdeurwaarder naar aanleiding van de uitvoering van een
vonnis tot uitzetting en, vervolgens, dat die goederen door de eigenaar op die openbare
weg werden achtergelaten, alwaar zij een belemmering vormden.
Slechts in deze voorwaarden zal er gewag kunnen worden gemaakt van een bewaargeving uit noodzaak van de weggehaalde goederen, waarvan de niet-opeising binnen de zes
maanden een eigendomsoverdracht krachtens artikel 4 van de wet van 30 december 1975
zal teweegbrengen.
Hieruit volgt dat in zoverre het hof van beroep aanneemt dat er aan de voorwaarden van
artikel 2 van de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere
eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot
uitzetting is voldaan zodra blijkt dat de goederen in het gehuurde pand werden achtergelaten, het bestreden arrest niet naar recht verantwoord is en het artikel 2 van de wet van 30
december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of
op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 30 november 1998, schendt.
In ieder geval kon het hof van beroep op grond van de gedane vaststellingen, waaruit
niet blijkt dat de goederen door de gerechtsdeurwaarder op de openbare weg werden geplaatst en waaruit evenmin blijkt dat die goederen door eiseres op die openbare weg werden achtergelaten, alwaar zij een belemmering vormden, niet wettig besluiten dat voldaan
was aan de voorwaarden tot toepassing van de wet van 30 december 1975 betreffende de
goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter
uitvoering van vonnissen tot uitzetting (schending van artikel 2 van de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de
openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting, zoals van toepassing
vóór de wijziging bij wet van 30 november 1998) en dat, bij gebreke van opeising van de
goederen binnen de zes maanden, verweerster hiervan de eigendom had verworven
(schending van artikel 4 van de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering
van vonnissen tot uitzetting en voor zoveel als nodig artikelen 16 van de gecoördineerde
Grondwet van 17 februari 1994 en 544 van het Burgerlijk Wetboek).
1.2. Tweede onderdeel
Artikel 1 van het aanvullend protocol van 20 maart 1952 bij het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op
4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, bepaalt dat alle natuurlijke en
rechtspersonen recht hebben op het ongestoord genot van hun eigendom en dat niemand
van zijn eigendom zal worden beroofd behalve in het algemeen belang en met inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene beginselen van het internationaal recht.
Dergelijke eigendomsberovende maatregel mag weliswaar aan het individu geen onevenredig zware last opleggen, hetgeen impliceert dat iedere maatregel, die een onteigening tot gevolg heeft, in een billijke schadeloosstelling zal moeten voorzien.
Artikel 16 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994 bepaalt zijnerzijds
uitdrukkelijk dat niemand van zijn eigendom kan worden ontzet dan ten algemene nutte,
in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke vergoeding en voorafgaande schadeloosstelling.
Bij artikel 4 van de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting, wordt gepreciseerd dat in afwijking van artikel 2279, tweede lid van het
Burgerlijk Wetboek, de goederen die na het verstrijken van de in artikel 2 gestelde termij-
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nen niet door hun eigenaar of diens rechtverkrijgenden zijn opgeëist, eigendom worden
van de gemeente, zulks bij wijze van compensatie voor de door de gemeente gemaakte
kosten naar aanleiding van de weghaling en bewaring van de goederen tijdens die termijn.
De eigenaar, die de termijn van zes maanden laat verstrijken zonder de goederen op te
eisen, wordt derhalve de facto onteigend, zonder dat hiertegenover weliswaar enige geldelijke vergoeding staat voor hetgeen de kostprijs van de weghaling en bewaring van de
goederen te boven gaat.
Hieruit volgt dat het hof van beroep, dat bij toepassing van artikel 4 van de wet van 30
december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of
op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting verklaart dat verweerster eigenaar is geworden van de door haar weggehaalde goederen, zonder hiervoor
enige vergoeding verschuldigd te zijn, en dit ongeacht de mogelijke discrepantie die er bestaat tussen de kostprijs van de weghaling en betaling van die goederen, in casu door de
gemeente becijferd op een bedrag van 187.152 BEF of 4.639,38 Euro, en de waarde van
de goederen, waarvan de commerciële waarde door eiseres in het kader van haar tegeneis
werd geraamd op 350.000.000 BEF of 8.676.273,3 Euro (p. 6 van de beroepsconclusie),
artikel 1 van het aanvullend protocol van 20 maart 1952 bij het verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 schendt. Door bovendien te zeggen
voor recht dat verweerster van die goederen eigenaar is bij toepassing van de wet van 30
december 1975, zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is, schendt het het artikel 16 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 2, tweede lid van de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de
openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen van uitzetting, bepaalt dat
de gemeentebesturen, gedurende zes maanden na hun weghaling, de goederen
bewaren waarvan de eigenaar onbekend is, die de veiligheid of het gemak van
doorgang op openbare wegen, straten, kaaien en pleinen hinderen en die zij dientengevolge hebben moeten wegnemen, alsmede de goederen op de openbare weg
geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting, en die zij, na achterlating
door hun eigenaar, hebben moeten wegnemen om een eind te maken aan de belemmering van de openbare weg;
Dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat die wetsbepaling niet enkel tot doel heeft
de eigenaars te beschermen, maar vooral ertoe strekt het milieu te beschermen en
te verhinderen dat de steden en gemeenten nog meer zouden ontsierd worden
door goederen die op de openbare weg worden achtergelaten;
Dat uit de aard en het doel van die bepaling volgt dat bij de uitvoering van de
vonnissen tot uitzetting de goederen in de regel op de openbare weg worden gezet, maar dat in het geval dat vaststaat dat de goederen door de eigenaar zullen
worden achtergelaten en dat de door de uitvoering veroorzaakte hinder of milieustoornis van die aard zou zijn dat het toelaten daarvan in strijd zou zijn met
een behoorlijk bestuur van de gemeente, de uitvoerende gerechtsdeurwaarder
met de gemeente kan overeenkomen dat de goederen rechtstreeks naar de daartoe
door de gemeente aangewezen plaats zullen worden overgebracht;
Dat in dit laatste geval artikel 4, eerste lid van de wet van 30 december 1975
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van toepassing is waarin is bepaald dat, in afwijking van artikel 2279, tweede lid
van het Burgerlijk Wetboek, de goederen die na het verstrijken van de in het genoemde artikel 2 bepaalde termijnen niet door de eigenaar of diens rechtverkrijgenden zijn opgeëist, eigendom worden van de gemeente;
Overwegende dat het arrest overweegt dat:
- uit de stukken overduidelijk blijkt dat de ontruiming van het pand geen ontruiming betekent die als "normaal" mag bestempeld worden en dat de hoeveelheid, zowel in gewicht als omvang, alsook het aantal dagen die de gerechtsdeurwaarder nodig heeft gehad voor de ontruiming, aantonen dat de ontruiming een
zorgvuldige voorbereiding vergde en buitengewoon omvangrijk was;
- in deze omstandigheden de uitzetting van in de beginne terecht heeft plaatsgehad in afspraak met verweerster;
- mocht verweerster niet vanaf in de beginne erbij betrokken zijn geweest, dit
blijk zou hebben gegeven van een verregaande onzorgvuldigheid;
- uit de stukken blijkt dat, mochten de goederen niet terstond zijn weggebracht
naar het door verweerster aangewezen terrein, de openbare weg bij het effectief
op straat stellen op een totaal onaanvaardbare wijze zou zijn belemmerd en wellicht ook beschadigd;
- in de concreet voorliggende omstandigheden de aanpak van de zaak zoals zij
effectief heeft plaats gevonden, voor verweerster de enige mogelijke was;
Overwegende verder dat het arrest niet enkel oordeelt dat eiseres de goederen
in het ontruimde pand heeft achtergelaten, maar ook dat eiseres op het ogenblik
van de uitvoering hoogstens enkele schijndaden heeft verricht zogezegd om tot
vrijwillige uitvoering over te gaan;
Dat het arrest aldus te kennen geeft dat eiseres de door de gerechtsdeurwaarder
verwijderde goederen, ook als die eerst op de openbare weg zouden zijn gesteld,
niet zou hebben afgehaald en dit ook niet onmiddellijk bij de overbrenging zou
doen;
Dat het arrest aldus naar recht is verantwoord;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat eiseres de in het onderdeel aangevoerde schending van het
EVRM niet heeft aangevoerd voor de feitenrechter;
Dat het onderdeel in zoverre nieuw, mitsdien niet ontvankelijk is;
Overwegende dat in zoverre schending wordt aangevoerd van artikel 16 van de
Grondwet in verband met hetgeen eiser als een "de facto onteigening" kwalificeert maar dat vreemd blijft aan de toestand bedoeld in dit artikel, het onderdeel
niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
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23 oktober 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Geinger en De Gryse.

Nr. 525
1° KAMER - 23 oktober 2003

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — BURGERLIJKE
ZAKEN - WETTIGE VERDENKING.
Wanneer het Hof van Cassatie oordeelt dat uit de door verzoeker uiteengezette gegevens
niet valt af te leiden dat geen van de rechters die deel uitmaken van de rechtbank in staat
zou zijn op een onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen, noch dat die
gegevens bij de openbare opinie gewettigde twijfel zouden doen ontstaan aangaande
hun geschiktheid om de zaak te behandelen, verwerpt het het verzoek de zaak wegens
wettige verdenking aan de rechter te onttrekken1. (Art. 648, 2° Ger.W.)
(Procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te X., inzake D. T. B.)

ARREST

(A.R. C.03.0470.N)

I. Geding in cassatie
Het Hof heeft op 25 september 2003 beslist dat het verzoek niet kennelijk onontvankelijk is.
De Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te X. heeft de verklaring
bedoeld bij artikel 656, vierde lid, 1°, b Gerechtelijk Wetboek gedaan. Hij heeft
ze alleen ondertekend en vermeldt niet dat hij dit gedaan heeft na overleg met
andere leden van het gerecht.
Mr. Marc Bartholomeeusen heeft geconcludeerd voor G.D.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het verzoekschrift gegrond is op de omstandigheid dat een
vordering tot echtscheiding ingesteld is voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te
X. door G.D., deskundige die ingeschreven is op de lijst van de deskundigen van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te X., tegen R.B., die van 1994 tot 2001 rechter
was in de Rechtbank van Eerste Aanleg te X. en sinds 2001 vrederechter is te X.;
Overwegende dat volgens de verklaring van de voorzitter van de rechtbank, de
meeste rechters van zijn rechtbank R.B. goed kennen en "persoonlijk op de
hoogte zijn van bepaalde aspecten van het persoonlijk leven van beide partijen
1 Zie Cass., 4 april 2003, A.R. C.03.0077.N, nr. 228; 13 juni 2003, A.R. C.03.0201.N, nr.351.
De partijen in het echtscheidingsgeding vorderden de onttrekking niet. De conclusie van de
echtgenoot van de vrederechter strekte uitdrukkelijk tot afwijzing van de vordering van de procureur
des Konings.
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die thans het voorwerp uitmaken van het geding"; dat, steeds volgens de verklaring van de voorzitter van de rechtbank, veel kritiek van derden is gehoord over
het feit dat de zaak in X. werd behandeld;
Overwegende dat in rechtsplegingen die eveneens verband hielden met de betwistingen gevoerd tussen R.B. en G.D. tot nu toe niet blijkt dat enige onttrekking werd gevraagd noch voor de vrederechter noch voor de rechtbank;
Dat het feit op een "lijst van deskundigen" van een rechtbank te zijn vermeld
of magistraten persoonlijk te kennen geen persoonlijke of nauwe band impliceert
tussen de rechtbank en zijn leden en de betrokken deskundige;
Dat de omstandigheid dat R.B. vroeger lid is geweest van de rechtbank waarvan de onttrekking wordt gevraagd, evenmin noodzakelijk impliceert dat deze
rechtbank niet onpartijdig zou kunnen beslissen;
Overwegende dat uit de door verzoeker uiteengezette gegevens niet valt af te
leiden dat geen van de rechters die deel uitmaken van de rechtbank in staat zou
zijn op een onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen of dat die gegevens bij de openbare opinie gewettigde twijfel zouden doen ontstaan aangaande hun geschiktheid om de zaak te behandelen;
Dat het verzoek moet worden verworpen;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Verwerpt het verzoek;
Veroordeelt de Staat in de kosten.
De kosten begroot op de som van nul euro.
23 oktober 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal.

Nr. 526
1° KAMER - 24 oktober 2003

RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSING GEWEZEN
DOOR EEN RECHTER DIE VROEGER BIJ HET UITOEFENEN VAN EEN ANDER RECHTERLIJK AMBT VAN DE
ZAAK HEEFT KENNISGENOMEN.

Wanneer een rechter in de rechtbank van eerste aanleg eerst van het geschil heeft
kennisgenomen als rechter in eerste aanleg die uitspraak deed over zijn bevoegdheid en
de zaak naar de politierechtbank verwees, leidt dit tot nietigheid van het vonnis dat is
gewezen door dezelfde magistraat die nadien over die zaak uitspraak doet als rechter in
hoger beroep tegen het door de politierechtbank gewezen vonnis 1. (Art. 292, tweede lid
Ger.W.)
(GEMEENTE EIGENNBRAKEL T. L.)

1 Zie concl. O.M. in Bull. en Pas., I, 2003, nr. 526.
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ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0555.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis dat op 27 maart 2001 in hoger
beroep door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middelen
(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1 Eerste onderdeel
Overwegende dat luidens artikel 292, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek
het vonnis, gewezen door een rechter die vroeger bij het uitoefenen van een ander rechterlijk ambt kennisgenomen heeft van de zaak, nietig is;
Overwegende dat de heer M., rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Nijvel, als rechter in eerste aanleg die uitspraak deed over zijn bevoegdheid en
de zaak naar de Politierechtbank te Nijvel verwees, eerst van het geschil heeft
kennisgenomen; dat dezelfde magistraat vervolgens over die zaak uitspraak heeft
gedaan als rechter in hoger beroep tegen het door voornoemde politierechtbank
gewezen vonnis;
Dat het onderdeel 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 uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, zitting houdende in hoger beroep.
24 oktober 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. Houtekier.
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1º ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - VORDERING TOT
ONTRUIMING VAN DE ONTEIGENDE GOEDEREN DOOR EEN MEDEEIGENAAR - ONTEIGENINGSVONNIS GEWEZEN JEGENS EEN ANDERE MEDE-EIGENAAR AANVRAAG TOT REGULARISATIE VAN DE SPOEDPROCEDURE INZAKE ONTEIGENING - SAMENHANG RECHTER - BEOORDELING.
2º SAMENHANG - ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - VORDERING TOT
ONTRUIMING VAN DE ONTEIGENDE GOEDEREN DOOR EEN MEDE-EIGENAAR - ONTEIGENINGSVONNIS
GEWEZEN JEGENS EEN ANDERE MEDE-EIGENAAR - AANVRAAG TOT REGULARISATIE VAN DE
SPOEDPROCEDURE INZAKE ONTEIGENING - SAMENHANG - RECHTER - BEOORDELING.
3º ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - SPOEDPROCEDURE RECHTSVORDERING TOT ONTEIGENING - KENMERKEN - GEVOLG.
4º ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - SPOEDPROCEDURE ONTEIGENINGSVONNIS - UITWERKING.
1º en 2° De rechter verantwoordt zijn beslissing om de zaken als samenhangend te
behandelen naar recht, wanneer hij, gebruikmakend van zijn beoordelingsvrijheid in dat
verband, erop wijst dat de beslissing die de onteigening door een partij toestond
onverenigbaar zou zijn geweest met de beslissing dat zij het onteigende goed moest
ontruimen1. (Art. 30 Ger.W.)
3º De rechtsvordering tot onteigening heeft een zakelijk karakter en is niet noodzakelijk
gericht tegen de werkelijke eigenaar van het goed waarop zij betrekking heeft, maar wel
tegen degene die blijkens het administratief onderzoek of de kadastrale gegevens de
eigenaar op het ogenblik van de dagvaarding blijkt te zijn. (Artt. 3 en 5 Wet Ruimtelijke
Ordening en Stedenbouw)
4º Door de uitwerking van het onteigeningsvonnis dat vaststelt dat alle door wet
voorgeschreven voorwaarden en vormvereisten in acht zijn genomen, gaat het
eigendomsrecht definitief en zonder voorbehoud over van het vermogen van de titularis
van dat recht naar dat van de onteigenaar; vanaf dat tijdstip dient eender wie bezwaren
heeft, zelfs als het om de werkelijke eigenaars gaat, de vordering tot herziening in te
stellen op grond waarvan hij zowel de regelmatigheid van de onteigening als het bedrag
van de voorlopige vergoedingen kan betwisten2. (Artt. 7, 8, 14 en 16 Wet Ruimtelijke
Ordening en Stedenbouw)
(R. T. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET L'AMÉNAGEMENT DU
CENTRE ET DU BORINAGE C.V.B.A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0191.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis dat op 27 maart 2001 in hoger
beroep gewezen is door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
1 Zie Cass., 29 juni 1998, A.R. F.97.0078.F, nr. 348.
2 Zie Cass., 21 okt. 1966, Bull. en Pas. I, 1967, 240; 7 dec. 1990, A.R. 6337, A.C. 1990-1991, nr. 181
en concl. adv.-gen. DU JARDIN.
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Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middelen
(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1 De drie onderdelen samen
Overwegende dat luidens artikel 30 van het Gerechtelijk Wetboek, rechtsvorderingen als samenhangende zaken kunnen worden behandeld, wanneer ze onderling zo nauw verbonden zijn dat het wenselijk is ze samen te behandelen en te
berechten, teneinde oplossingen te vermijden die onverenigbaar kunnen zijn
wanneer de zaken afzonderlijk worden berecht;
Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt dat de vrederechter terecht
"beslist heeft de voeging van de zaken te bevelen, aangezien het erom ging de
onteigeningsprocedure te regulariseren door het onteigeningsvonnis dat gewezen
was ten aanzien van C.B., de echtgenoot van eiseres, de mede-eigenares van de
onteigende percelen, aan haar tegenstelbaar te maken; dat de zaken onderling zo
nauw verbonden waren dat de goede rechtsbedeling er belang bij had ze samen te
behandelen en te berechten, teneinde oplossingen te vermijden die onverenigbaar
hadden kunnen zijn wanneer de zaken afzonderlijk waren berecht; dat de beslissing die de onteigening door verweerster toestond immers onverenigbaar zou geweest zijn met de beslissing dat zij het onteigende goed moest ontruimen";
Overwegende dat het bestreden vonnis met die overwegingen zijn beslissing
regelmatig met redenen omkleedt door de in het middel aangewezen conclusie te
beantwoorden en, door de beoordelingsvrijheid te benutten die in dat verband
aan de rechter wordt toegekend en zonder het recht van verdediging van eiseres
te miskennen, zijn beslissing om de zaken als samenhangend te behandelen, naar
recht verantwoordt;
Overwegende, voor het overige, dat er geen algemeen beginsel van het recht
op tegenspraak bestaat dat verschilt van het algemeen beginsel van het recht van
verdediging;
Dat artikel 566, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, dat het geval betreft
waar de vorderingen voor verschillende rechtbanken zouden moeten worden gebracht, niets met de zaak te maken heeft;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
2.1 De twee onderdelen samen
Overwegende dat de rechtsvordering tot onteigening een zakelijk karakter
heeft en niet noodzakelijk gericht is tegen de werkelijke eigenaar van het goed
waarop zij betrekking heeft, maar wel tegen degene die blijkens het administratief onderzoek of de kadastrale gegevens de eigenaar op het ogenblik van de dagvaarding blijkt te zijn;
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat "uit het door (verweerster)
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ingestelde administratief onderzoek gebleken is dat C.B. eigenaar van de te onteigenen onroerende goederen was; dat C.B. zelf, die voor de vrederechter door
dezelfde advocaat als (eiseres) was vertegenwoordigd, tijdens de onteigeningsprocedure altijd heeft staande gehouden dat hij de enige eigenaar van de litigieuze percelen was";
Overwegende dat door de uitwerking van het onteigeningsvonnis dat vaststelt
dat alle door de wet voorgeschreven voorwaarden en vormvereisten in acht zijn
genomen, het eigendomsrecht definitief en zonder voorbehoud overgaat van het
vermogen van de titularis van dat recht naar het vermogen van de onteigenaar;
dat eender wie bezwaren heeft, zelfs als het om de werkelijke eigenaars gaat,
vanaf dat tijdstip, in het raam van de procedure vastgelegd bij de wet van 26 juli
1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake
onteigening ten algemenen nutte, de in artikel 16 van die wet bedoelde vordering
tot herziening dient in te stellen op grond waarvan hij zowel de regelmatigheid
van de onteigening als het bedrag van de voorlopige vergoedingen kan betwisten;
Dat het bestreden vonnis wettig beslist, en daarbij noch het recht van verdediging noch het eigendomsrecht van eiseres miskent, dat het vonnis van 14 oktober
1998 van het kanton Le Roeulx en de op 27 oktober 1998 en 11 december 1998
neergelegde deskundigenverslagen aan haar tegenstelbaar worden verklaard;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
24 oktober 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 528
1° KAMER - 24 oktober 2003

1º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - OPDRACHT VAN HET HOF - BURGERLIJKE
ZAKEN - BESLISSING GESTEUND OP ONWETTIGE GROND - VERVANGING VAN GROND.
2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - BESLISSING
GESTEUND OP ONWETTIGE GROND - VERVANGING VAN GROND - ONTVANKELIJKHEID.
3º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - VONNIS IN EERSTE
AANLEG - VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING - HOGER BEROEP - WIJZIGING OF VERNIETIGING SCHADE - VERGOEDING.
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4º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI - VONNIS IN
EERSTE AANLEG - VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING - HOGER BEROEP - WIJZIGING OF
VERNIETIGING - SCHADE - VERGOEDING.
5º VERBINTENIS - VONNIS IN EERSTE AANLEG - VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING HOGER BEROEP - WIJZIGING OF VERNIETIGING - SCHADE - VERGOEDING.
1º Het Hof kan de gronden waartegen het middel opkomt en waarop de bestreden
beslissing steunt, vervangen door een rechtsgrond die het dictum verantwoordt1.
2º Het middel, ook al is het gegrond, dat niet tot cassatie van het arrest kan leiden, is niet
ontvankelijk daar het geen belang vertoont2.
3º, 4° en 5° In het geval van wijziging of van gehele of gedeeltelijke nietigverklaring van een
vonnis waarvan de rechter in eerste aanleg de voorlopige tenuitvoerlegging heeft
toegestaan, dient de partij die tot de tenuitvoerlegging ervan last heeft gegeven, naast de
teruggave van hetgeen zij krachtens de gewijzigde of vernietigde beslissing heeft
ontvangen, ook de schade te vergoeden die door de loutere tenuitvoerlegging is
ontstaan, zonder dat daarbij vereist is dat er sprake is van kwade trouw of fout in de zin
van de artt. 1382 en 1383 B.W.3 (Art. 1398, tweede lid Ger.W.)
(B. e.a. T. STAD CHARLEROI)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0219.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 23 november 2001 door
het Hof van Beroep te Brussel is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Over de door het openbaar ministerie tegen het cassatieberoep opgeworpen
grond van niet-ontvankelijkheid waarvan overeenkomstig artikel 1097 van het
Gerechtelijk Wetboek kennis is gegeven:
Overwegende dat het openbaar ministerie tegen het cassatieberoep een grond
van niet-ontvankelijkheid opwerpt: eiseres was geen partij in het arrest van het
Hof van Beroep te Brussel van 10 mei 2001 waartegen het cassatieberoep opkomt;
Overwegende dat tegen voornoemd arrest geen enkel cassatieberoep is ingesteld;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet aangenomen kan worden;
1 Zie Cass., 29 okt. 1992, A.R. 9386, nr. 704; 11 sept. 2002, A.R. P.02.0732.F, nr. 439.
2 Ibid.
3 Cass., 7 april 1995, A.R. C.93.0182.N, nr. 189.
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1. Over het middel
1.1 Eerste onderdeel
Over de door verweerster tegen dat onderdeel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid: het onderdeel vertoont geen belang:
Overwegende dat het arrest eiser op basis van artikel 1382 van het Burgerlijk
Wetboek veroordeelt tot betaling van compensatoire interest tegen de wettelijke
rentevoet op grond dat "de uitvoering van een vonnis dat mogelijk gewijzigd kan
worden, aan degene die zijn verplichting heeft uitgevoerd schade [toebrengt] die
bestaat in het derven van de interest die het bedrag van de veroordeling [hem]
had kunnen opbrengen als hij niet tot uitvoering was gedwongen";
Dat het arrest, dat geen gewag maakt van een fout die eiser zou hebben begaan
door een voorlopig uitvoerbaar verklaard vonnis uit te voeren, zijn beslissing niet
naar recht verantwoordt;
Overwegende evenwel dat het Hof de gronden waartegen het middel opkomt
en waarop de bestreden beslissing steunt, kan vervangen door een rechtsgrond
die het dictum verantwoordt;
Overwegende dat, ingevolge artikel 1398, tweede lid van het Gerechtelijk
Wetboek, wanneer de rechter de voorlopige tenuitvoerlegging van het vonnis
heeft toegestaan, degene die daartoe last geeft op eigen risico handelt en onverminderd de regels van het kantonnement;
Dat in het geval van wijziging of van gehele of gedeeltelijke vernietiging van
het vonnis, de partij die tot de tenuitvoerlegging last heeft gegeven, bijgevolg
naast de teruggave van hetgeen zij krachtens de gewijzigde of vernietigde beslissing heeft ontvangen, ook de schade dient te vergoeden die door de loutere tenuitvoerlegging is ontstaan, zonder dat daarbij vereist is dat er sprake is van kwade trouw of fout in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat verweerster, blijkens de vaststellingen van het arrest, een
vonnis heeft moeten uitvoeren dat voorlopig uitvoerbaar was verklaard en gewijzigd kon worden en dat die tenuitvoerlegging haar schade heeft berokkend;
Dat die schade met toepassing van artikel 1398, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, vergoedbaar is;
Dat het middel bijgevolg, ook al is het gegrond, niet tot cassatie van het arrest
kan leiden en dus geen belang vertoont;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid aangenomen moet worden;
1.2 Tweede onderdeel
Over de door verweerster tegen dat onderdeel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid: artikel 149 van de Grondwet wordt niet vermeld bij de geschonden wetsbepalingen:
Overwegende dat het middel het arrest verwijt dat dit het Hof niet in staat stelt
na te gaan of verweerster de uitgesproken veroordeling voorlopig ten uitvoer
heeft gelegd door een vrijwillige of gedwongen tenuitvoerlegging, aangezien de
grondslag van de beslissing verschilt naar gelang van het ene of het andere geval;
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Overwegende dat het middel, dat niet op artikel 149 van de Grondwet doelt,
eigenlijk opkomt tegen de regelmatigheid van de redengeving van het arrest,
aangezien die redengeving het toezicht op de wettigheid ervan niet mogelijk
maakt:
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid aangenomen moet worden;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
24 oktober 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Wouters en Van Ommeslaghe.

Nr. 529
3° KAMER - 27 oktober 2003

1º MAKELAAR - VASTGOEDMAKELAAR - BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS
- STAGE - LIJST VAN STAGIAIRS - INSCHRIJVING - HERINSCHRIJVING - VERZOEK ONTVANKELIJKHEID - ONTBREKEND STUK - KENNISGEVING - GEBREK AAN INFORMATIE - GEVOLG.
2º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — PROCEDURE IN CASSATIE VASTGOEDMAKELAAR - EISER - BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS, VERWEERDER KAMER VAN BEROEP - BESLISSING - CASSATIEBEROEP - VERWERPING - GEVOLG.
1º Binnen dertig dagen na de ontvangst van het door de kandidaat-stagiairvastgoedmakelaar bij aangetekend schrijven toegezonden dossier, betekent het
Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars hiervan ontvangst aan eiser en duidt het aan of
dit dossier volledig is of vermeldt het (de) ontbrekende stuk(ken) die nog ingeleverd
dienen te worden opdat het dossier als volledig beschouwd zou kunnen worden; de
kandidaat beschikt over dertig dagen om de ontbrekende stukken in te dienen; uit die
regel volgt evenwel niet dat, wanneer het Instituut niet binnen dertig dagen de stukken
preciseert die eiser had moeten indienen opdat zijn dossier volledig zou zijn, de
inschrijving of herinschrijving van laatstgenoemde op de lijst van de stagiairs
noodzakelijkerwijze uitwerking krijgt. (Artt. 3, §4 en 16, §4 Stagereglement van het
Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars, goedgekeurd bij K.B. 3 feb. 1999)
2º Wanneer het Hof het cassatieberoep van eiser tegen een door een kamer van beroep
van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars gewezen beslissing verwerpt,
veroordeelt het eiser in de kosten van het cassatiegeding 1. (Art. 8, §6, vierde lid Wet 1
maart 1976; Art. 1111, tweede lid Ger.W.)
(B. T. BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS)

ARREST (vertaling)

(A.R. D.02.0023.F)
1 Cass., 30 nov. 2000, A.R. D.99.0013.F, nr. 658, dictum; 30 nov. 2001, A.R. D.00.0008.F, nr. 659,
dictum; zie Cass., 20 okt. 1997, A.R. D.96.0003.N, nr. 417; 3 sept. 1998, A.R. D.96.0017.N, nr. 379.
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 24 oktober 2002 gewezen
door de Franse kamer van beroep van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars.
II. Rechtspleging voor het Hof
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 14 oktober 2003 verwezen
naar de derde kamer.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclerq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
...
IV. Beslissing van het Hof
(...)
Eerste middel:
Overwegende dat artikel 3, §§2 en 3 van het bij het koninklijk besluit van 3 februari 1999 goedgekeurde stagereglement van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars bepaalt dat de aanvraag tot inschrijving op de lijst van de stagiair-vastgoedmakelaars, om ontvankelijk te zijn, vergezeld moet zijn van een dossier dat onder meer drie exemplaren bevat van de stageovereenkomst, elk behoorlijk ondertekend door de partijen en beantwoordend aan de in dit besluit gestelde voorwaarden;
Overwegende dat voormeld artikel 3, §4, bepaalt dat verweerder binnen dertig
dagen na de ontvangst van het bij aangetekend schrijven verzonden dossier, er
ontvangst van betekent aan eiser en aanduidt of dit dossier volledig is of het (de)
ontbrekende stuk(ken) vermeldt die nog ingeleverd dienen te worden opdat het
dossier als volledig beschouwd zou kunnen worden; dat de stagiair over dertig
dagen beschikt om de ontbrekende stukken in te dienen;
Overwegende dat de kandidaat die aan de voorwaarden van artikel 3, §2 en 3
van het stagereglement voldoet, met toepassing van artikel 4 van dat reglement,
onmiddellijk tot de stage wordt toegelaten na zijn inschrijving op de lijst van de
stagiairs;
Overwegende dat, enerzijds, uit het bovenaangehaalde artikel 3, §4, niet volgt
dat, wanneer verweerder niet binnen dertig dagen de stukken heeft gepreciseerd
die eiser had moeten indienen opdat zijn dossier volledig zou zijn, de herinschrijving van laatstgenoemde op de lijst van de stagiairs noodzakelijkerwijs uitwerking zou hebben gekregen;
Overwegende dat, anderzijds, de bestreden beslissing vaststelt dat "[eiser] op
14 september 2001 een dossier heeft ingediend met het verzoek om opnieuw op
de lijst van de stagiairs te worden ingeschreven"; dat hij daartoe een overeenkomst heeft overgelegd betreffende een stage die "nooit begonnen is", dat "de
uitvoerende kamer op 9 oktober 2001 besliste [eiser] opnieuw in te schrijven op
de lijst van de stagiairs 'met uitwerking op de dag waarop de drie exemplaren
van de thans geldende stageovereenkomst zullen worden overgelegd'", dat "de
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commissie opsporingen in de aanmaningsbrief van 20 november 2001 aangaf 'de
drie exemplaren van de thans geldende stageovereenkomst' niet te hebben ontvangen en dat de secretaris van de uitvoerende kamer, bij aangetekend schrijven
van 15 december 2001, eiser mededeelde dat "de exemplaren van de stageovereenkomst van 1 november 1998 niet 'de thans geldende stageovereenkomst' [waren]";
Dat de bestreden beslissing dat, "aangezien de inschrijving van eiser op de lijst
van de stagiairs nog altijd geen uitwerking [heeft] gekregen", er "geen redenen
waren om hem in te schrijven op het tableau van de titularissen van het beroep"
van vastgoedmakelaar naar recht is verantwoord;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
27 oktober 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Wouters en Draps.

Nr. 530
3° KAMER - 27 oktober 2003

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — SOCIAAL
PROCESRECHT (BIJZONDERE REGELS) - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID - DAGVAARDING GESCHIL - ARBEIDSOVEREENKOMST - SOCIALE ZEKERHEID - BIJDRAGEN - ARBEIDSGERECHTEN.
2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - BEVOEGDHEID EN AANLEG - BURGERLIJKE
ZAKEN - SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZONDERE REGELS) - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID - DAGVAARDING - GESCHIL - ARBEIDSOVEREENKOMST BIJDRAGEN - ARBEIDSGERECHTEN.
1º en 2° De arbeidsrechtbank is gehouden uitspraak te doen over het door de Rijksdienst
voor sociale zekerheid bij dagvaarding aan haar voorgelegde geschil betreffende het al
dan niet bestaan van een arbeidsovereenkomst en betreffende de betaling van de daaruit
voortvloeiende sociale-zekerheidsbijdragen1. (Art. 580, §1 Ger.W.; Art. 40 SocialeZekerheidswet Werknemers 1969)
(R.S.Z. T. EUROISOLATION B.V.B.A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0147.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 april 2001 gewezen door
1 Zie concl. O.M. in Bull. en Pas., nr. 530.
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het Arbeidshof te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
....
IV. Beslissing van het Hof
Tweede middel:
Overwegende dat, krachtens artikel 22 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, wanneer geen
dan wel een onvolledige of onjuiste aangifte is gedaan, ambtshalve het bedrag
van de verschuldigde bijdragen bepaalt en dat van dat bedrag de werkgever bij
aangetekende brief kennis wordt gegeven;
Dat naar luid van artikel 40, eerste lid van genoemde wet, de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid, onverminderd zijn recht om voor de rechter te dagvaarden de
bedragen die hem verschuldigd zijn eveneens bij wijze van dwangbevel kan invorderen;
Dat, krachtens artikel 580, 1° van het Gerechtelijk Wetboek, de arbeidsrechtbank kennis neemt van geschillen betreffende de verplichtingen van de werkgevers voor de betaling van de bedragen opgelegd door de wetgeving inzake sociale zekerheid;
Overwegende dat, blijkens de vaststellingen van het arrest, eiser de bedragen
niet bij wijze van dwangbevel heeft ingevorderd, maar bij een op 18 juli 1994
betekende dagvaarding, de arbeidsrechtbank gevorderd heeft verweerster te veroordelen tot betaling van de bijdragen, bijdrageopslagen en interest die zij naar
zijn mening aan hem verschuldigd is; dat uit die vaststellingen tevens blijkt dat
hij de rechter niet gevorderd heeft uitwerking te verlenen aan een bestuurlijke
rechtshandeling;
Dat het arbeidshof bijgevolg gehouden was over die vordering uitspraak te
doen, derhalve de tussen de verweerders bestaande arbeidsverhoudingen te omschrijven en daaruit de gevolgen te trekken;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
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27 oktober 2003 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, waarnemend voorzitter – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Bruyn en T'Kint.

Nr. 531
3° KAMER - 27 oktober 2003

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZONDERE REGELS) ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITÉ - BESCHERMDE WERKNEMERS ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE - DRINGENDE REDEN - BESCHIKKINGEN - VONNISSEN EINDVONNISSEN.
2º ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — BESCHERMDE
WERKNEMERS - ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE - DRINGENDE REDEN - BESCHIKKINGEN VONNISSEN - EINDVONNISSEN - HOGER BEROEP.
3º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — ALLERLEI - GEEN
MIDDELEN.
1º en 2° In zake ontslag wegens dringende reden van een personeelsafgevaardigde of een
kandidaat-personeelsafgevaardigde in de ondernemingsraad of in het comité voor
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, kan hoger beroep worden
ingesteld tegen de beschikkingen van de voorzitter van de arbeidsrechtbank die niet
beperkt zijn tot de maatregelen die niet vatbaar zijn voor hoger beroep en tegen de
eindvonnissen van de arbeidsrechtbank1. (Art. 616 Ger.W.; Artt. 5, §3, derde en vierde
lid, 8, tweede en vijfde lid, 10, vijfde en achtste lid en 11, §1, eerste lid Wet 19 maart
1991)
3º Niet ontvankelijk in burgerlijke zaken is het cassatieberoep tegen een rechterlijke
beslissing waarop eiser geen kritiek oefent doordat hij geen middel aanvoert 2. (Art. 1080
Ger.W.)
(Spa Monopole N.V. T. N. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.02.0101.F)

I. Bestreden beslissingen
Het cassatieberoep is gericht tegen de beschikkingen die op 14 juni en 1 juli
2002 door de voorzitter van de Arbeidsrechtbank te Verviers zijn gewezen, tegen
de beschikkingen die op 20 en 25 juni 2002 door de voorzitter van de Arbeidsrechtbank te Luik zijn gewezen en tegen het vonnis dat op 30 juli 2002 door de
Arbeidsrechtbank te Luik is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
1 Zie Cass., 7 nov. 1994, A.R. S.94.0051.N, nr. 475; 24 maart 2003, A.R. S.02.0011.F, nr. 192 en de
noot 1.
2 Cass., 14 april 1994, A.R. 9592, nr. 176.
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Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. De Feiten
De feiten van de zaak en de procedurevoorgaanden, zoals ze uit de bestreden
beslissingen en uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijken, kunnen als volgt worden samengevat:
Eiseres is van plan verweerder wegens een dringende reden te ontslaan terwijl
die een niet verkozen kandidaat voor de ondernemingsraad en het veiligheidscomité is. Daartoe heeft zij bij de voorzitter van de Arbeidsrechtbank te Verviers
het verzoekschrift aanhangig gemaakt dat is bedoeld in artikel 4 van de wet van
19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden.
Op de terechtzitting die ter uitvoering van artikel 5, §2 van die wet is vastgesteld, beslist de voorzitter van de Arbeidsrechtbank te Verviers, die vaststelt dat
het hoofd van de personeelsdienst van eiseres rechter in sociale zaken was in die
rechtbank, bij de bestreden beschikking van 14 juni 2002, "de zaak te verwijzen
naar de voorzitter van de Arbeidsrechtbank te Luik zodat die de rechtspleging
kan voortzetten".
De voorzitter van de Arbeidsrechtbank te Luik heeft op 20 juni 2002 een beschikking gewezen waarbij hij zich bevoegd verklaart om kennis te nemen van
de vordering, die vordering ontvankelijk verklaart omdat de vormvereisten en de
wettelijk voorgeschreven termijnen in acht zijn genomen, vaststelt dat hij de partijen niet heeft kunnen verzoenen en erop wijst dat de werkgever zelf krachtens
artikel 5, §5 van de wet van 19 maart 1991, beslist of de arbeidsovereenkomst
tijdens de gerechtelijke procedure zal worden geschorst.
Eiseres heeft, overeenkomstig artikel 6 van de wet van 19 maart 1991, de zaak
bij de voorzitter van de Arbeidsrechtbank te Verviers en bij de voorzitter van de
Arbeidsrechtbank te Luik volgens de vormen van het kort geding aanhangig gemaakt.
Laatstgenoemde heeft bij de bestreden beschikking van 25 juni 2002 de beslissingen genomen die zijn bepaald in artikel 8 van de wet van 19 maart 1991.
De voorzitter van de Arbeidsrechtbank te Verviers heeft, wat hem betreft, bij
de bestreden beschikking van 1 juli 2002 vastgesteld dat de rechtspleging normaal wordt voortgezet voor de voorzitter van de Arbeidsrechtbank te Luik waarnaar "hij de zaak [...] voor verdere behandeling heeft verwezen".
De Arbeidsrechtbank te Luik heeft zich bij vonnis van 30 juli 2002 bevoegd
verklaard, heeft de vordering ontvankelijk verklaard, heeft voor recht gezegd dat
eiseres de bij artikel 4 voorgeschreven termijn van drie dagen in acht heeft genomen en heeft voor het overige beslist de uitspraak aan te houden tot definitief uitspraak is gedaan over de strafvordering tegen verweerder wegens de door eiseres
als dringende reden aangevoerde feiten.
De verweerders hebben tegen dat vonnis hoger beroep ingesteld.
IV. Beslissing van het Hof
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Over de eerste grond van niet-ontvankelijkheid die het openbaar ministerie
overeenkomstig artikel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek ambtshalve tegen het
cassatieberoep heeft opgeworpen: de bestreden beschikkingen die op 14 juni en 1
juli 2002 door de voorzitter van de Arbeidsrechtbank te Verviers zijn gewezen
en die welke op 20 juni 2002 door de voorzitter van de Arbeidsrechtbank te Luik
is gewezen, zijn niet in laatste aanleg gewezen:
Overwegende dat naar luid van artikel 616 van het Gerechtelijk Wetboek, tegen ieder vonnis hoger beroep kan worden ingesteld, tenzij de wet anders bepaalt;
Overwegende dat de beslissing waarbij de voorzitter van de arbeidsrechtbank,
waarbij de zaak op grond van artikel 4 van de wet van 19 maart 1991 houdende
bijzondere ontslagregeling voor de personeels-afgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden aanhangig is
gemaakt, uitspraak doet, na te hebben vastgesteld dat de partijen niet kunnen
worden verzoend, over de eventuele schorsing van de arbeidsovereenkomst van
de personeelsafgevaardigde tijdens de duur van de procedure over de erkenning
van de dringende reden, krachtens artikel 5, §3, vierde lid van de voormelde wet
zeker niet vatbaar is voor hoger beroep of verzet;
Dat die rechtsmiddelen, volgens artikel 8, vijfde lid van die wet, evenmin kunnen worden aangewend tegen de beslissingen waarbij de voorzitter, in een later
stadium van de rechtspleging, de maatregelen neemt die in lid 2 tot 4 van dat artikel zijn bedoeld om de zaak in staat van wijzen te stellen;
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling daarentegen uitsluit dat tegen de
andere beslissingen die de voorzitter tijdens een van die stadia van de rechtspleging heeft genomen, hoger beroep wordt ingesteld;
Overwegende dat de voorzitter van de Arbeidsrechtbank te Verviers bij beschikking van 14 juni 2002 de zaak uit handen heeft gegeven die op grond van
artikel 4 van de wet van 19 maart 1991 bij hem aanhangig was gemaakt en ze
naar de voorzitter van de Arbeidsrechtbank te Luik heeft verwezen; dat laatstgenoemde op die verwijzing uitspraak heeft gedaan en zich bij beschikking van 20
juni 2002 bevoegd heeft verklaart om kennis te nemen van de vordering; dat de
voorzitter van de Arbeidsrechtbank te Verviers, aangezien de zaak overeenkomstig de artikelen 6 tot 8 van dezelfde wet niettemin bij dagvaarding voor hem is
ingeleid, deze bij beschikking van 1 juli 2002 opnieuw uit handen heeft gegeven;
Dat het voorwerp van geen van die drie beschikkingen beperkt is tot dat van de
beslissingen bedoeld in de artikelen 5, §3, vierde lid en 8, vijfde lid van de wet
van 19 maart 1991;
Over de tweede grond van niet-ontvankelijkheid die het openbaar ministerie
overeenkomstig artikel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek tegen het cassatieberoep heeft opgeworpen: eiseres voert geen enkel middel aan tegen de bestreden
beschikking van 25 juni 2002 van de voorzitter van de Arbeidsrechtbank te Luik:
Overwegende dat het enige middel dat eiseres aanvoert tot staving van haar
cassatieberoep alleen kritiek oefent op de beschikkingen van de voorzitter van de
Arbeidsrechtbank te Verviers van 14 juni en 1 juli 2002; dat de vernietiging van
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die beschikkingen ongetwijfeld, zoals eiseres aanvoert, kan leiden tot vernietiging van de beslissingen die, zoals de bestreden beschikking van 25 juni 2002,
daarvan het vervolg zijn; dat overwegingen over de omvang van de vernietiging
evenwel geen middel zijn;
Over de derde grond van niet-ontvankelijkheid die het openbaar ministerie
overeenkomstig artikel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek tegen het cassatieberoep heeft opgeworpen: het bestreden vonnis van 30 juli 2002 van de Arbeidsrechtbank te Luik is niet in laatste aanleg gewezen;
Overwegende dat het bestreden vonnis, dat met toepassing van artikel 10, zesde lid van de wet van 19 maart 1991 is gewezen, beslist dat de Arbeidsrechtbank
te Luik bevoegd is om kennis te nemen van de vordering, dat zij ontvankelijk is,
dat eiseres de haar opgelegde termijn heeft nageleefd om de als dringende reden
aangemerkte feiten te kunnen aanvoeren en dat de uitspraak moet worden aangehouden tot het hof van beroep uitspraak heeft gedaan over de strafvordering die
over die feiten tegen verweerder is ingesteld;
Overwegende dat dergelijke beslissingen, ingevolge de artikelen 10, laatste lid
en 11, §1, eerste lid van de wet van 19 maart 1991, vatbaar zijn voor hoger beroep;
Dat de gronden van niet-ontvankelijkheid dienen te worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
27 oktober 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Storck – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. Draps.

Nr. 532
3° KAMER - 27 oktober 2003

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — TE VOEGEN STUKKEN BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - CASSATIEMIDDEL – ONTVANKELIJK MIDDEL.
2º PENSIOEN — WERKNEMERS - RECHTHEBBENDE - OVERLEVINGSPENSIOEN OVERHEIDSSECTOR - RUSTPENSIOEN - VERKLARING - OVERLEGGING - VERPLICHTING WETTELIJKE GRONDSLAG.
1º Niet ontvankelijk is het middel afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van een
akte, wanneer de bestreden beslissing de bewoordingen van deze akte niet overneemt
en de eiser de akte niet regelmatig tot staving van zijn cassatieberoep overlegt1.
2º Art. 20 Pensioenwet Werknemers en art. 52 K.B. 21 dec. 1967 tot vaststelling van het
algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers
1 Cass., 10 dec. 1976, A.C. 1977, 405; 23 okt. 1981, A.R. 3301, A.C. 1981-82, nr. 137.
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bevatten geen enkele bepaling die de rechthebbende op een overlevingspensioen van
werknemer de verplichting oplegt om een verklaring over te leggen volgens welke hij een
rustpensioen van de overheidssector geniet2. (Artt. 20 en 34 K.B. nr. 50 Pensioenwet
Werknemers; Art. 52 K.B. 21 dec. 1967; 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)
(RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN T. H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.02.0103.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 juni 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.
III. Cassatiemiddel
...
IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel:
Overwegende dat eiser zijn beslissing van 29 maart 1996 niet overlegt en dat
het arrest de bewoordingen ervan niet weergeeft;
Dat het onderdeel, in zoverre het de schending van de bewijskracht van die
akte aanvoert, niet ontvankelijk is;
Overwegende voor het overige dat het arrest niet zegt dat eiser in zijn conclusie niet aanvoert dat verweerster wettelijk verplicht was tot aangifte van het rustpensioen dat zij ontving;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Tweede onderdeel:
Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het de schending aanvoert van artikel 18bis van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het
rust- en overlevingspensioen voor werknemers, zonder evenwel te preciseren
waarin die schending bestaat, zoals verweerster betoogt, niet ontvankelijk is;
Overwegende voor het overige 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
2 Zie Cass., 11 dec. 1995, A.R. S.95.0070.F, nr. 540 en noot 1 p. 1143; 29 sept. 2003, A.R.
S.03.0003.F, nr. 462 en noot 1 p. 1774; zie thans ook art. 21quater K.B. 21 dec. 1967, dat is
ingevoegd bij K.B. 8 aug. 1997 en derhalve niet van toepassing is op de feiten van de zaak.
Vgl. art. 38 Pensioenwet Werknemers en art. 2, eerste lid K.B. 31 mei 1933 zoals het bestond vóór de
Wet 7 juni 1994.
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werden uitbetaald wegens het niet overleggen, door de schuldenaar, van een verklaring die is voorgeschreven door een wets- of verordenende bepaling of die
volgt uit een vroeger aangegane verbintenis; dat artikel 34 van het bovenvermelde koninklijk besluit nr. 50 bepaalt dat artikel 21 van de wet van 13 juni 1966
toepasselijk is op de uitkeringen toegekend krachtens dit koninklijk besluit en op
de betalingsinstelling beoogd bij artikel 31, eerste lid, 2° van dat besluit;
Overwegende dat de artikelen 20 van voormeld koninklijk besluit nr. 50 en 52
van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers
de cumulatie van het overlevingspensioen met een rustpensioen of met ieder ander als zodanig geldend voordeel beperken, maar geen enkele bepaling bevatten
die de rechthebbende op een overlevingspensioen de verplichting oplegt om een
verklaring over te leggen volgens welke hij een rustpensioen van de overheidssector geniet; dat een dergelijke verplichting niet kan worden afgeleid uit de loutere beperking van die cumulatie;
Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
27 oktober 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Gérard en Draps.

Nr. 533
2° KAMER - 28 oktober 2003

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - TOEKOMSTIGE, IN DE TIJD VOORTDURENDE SCHADE BEGROTING DOOR KAPITALISATIE - TOEKOMSTIGE MUNTONTWAARDING.
De rechter die een toekomstige, in de tijd voortdurende schade begroot door kapitalisatie
gaat ervan uit dat voor elke periode een bepaald bedrag de schade vergoedt, die tijdens
die periode wordt geleden; het aldus toegekende kapitaal stemt overeen met de contante
waarde van al deze in de toekomst verschuldigde bedragen. Bij de berekening van het
kapitaal moet de rechter bijgevolg rekening houden met de toekomstige
muntontwaarding die de koopkracht van de in de toekomst verschuldigde bedragen zal
aantasten1. (Art. 1382 B.W.)
(MUR TRANSPORT B.V. T. WINTERTHUR-EUROPE VERZEKERINGEN N.V.)

ARREST

1 Zie Cass., 12 april 1984, A.R. 7028, A.C. 1983-84, nr. 466; 17 dec. 1986, A.R. 5363, A.C. 1986-87,
nr. 238; 20 jan. 2003, A.R. C.00.0612.N., nr. 36.
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(A.R. P.03.0215.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 22 januari 2003 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean du Jardin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat het middel aanvoert dat bij de begroting van de vergoeding
voor toekomstig inkomstenverlies door kapitalisatie geen rekening mag worden
gehouden met toekomstige muntontwaarding op grond dat er geen sprake kan
zijn van toekomstige muntontwaarding wanneer het slachtoffer de vergoeding
voor die toekomstige schade onmiddellijk en in één keer verkrijgt in de vorm van
een kapitaal;
Overwegende dat de rechter die een toekomstige, in de tijd voortdurende schade begroot door kapitalisatie, ervan uitgaat dat voor elke periode een bepaald bedrag de schade vergoedt, die tijdens die periode wordt geleden; dat het aldus toegekende kapitaal overeenstemt met de contante waarde van al deze in de toekomst verschuldigde bedragen; dat de rechter bij de berekening van het kapitaal
bijgevolg rekening moet houden met de toekomstige muntontwaarding die de
koopkracht van de in de toekomst verschuldigde bedragen zal aantasten;
Dat het middel faalt naar recht;
2. Tweede middel
Overwegende dat de appèlrechters compensatoire intrest op bepaalde sommen
toekennen over periodes vóór het vonnis op 10 oktober 1995 gewezen door de
politierechtbank, dat een voorschot van 1 frank toekende en dat zij van dan af gerechtelijke intrest toekennen op de hoofdsom en de compensatoire intrest;
Dat uit hun motivering blijkt dat de vertraging in de afhandeling van de zaak,
te wijten aan beide partijen, plaatsvond in de periode na voormeld vonnis;
Overwegende dat de gerechtelijke interest hetzij een moratoire, hetzij een
compensatoire interest is;
Dat de appèlrechters gerechtelijk interest toekennen op de hoofdsom en de
compensatoire interest en erop wijzen dat zij "door deze wijze van berekening
van de interesten geen vergoedende [interest] op vergoedende [interest]" toekennen;
Dat hieruit blijkt dat de toegekende gerechtelijke interest een moratoire interest is;
Overwegende dat het middel, dat alleen schending van de artikelen 1382 tot
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1384 Burgerlijk Wetboek aanvoert in zoverre de appèlrechters aan verweerster
compensatoire interest toekennen niettegenstaande de aan haar schuld of nalatigheid te wijten vertraging waarmee de schade wordt vergoed, berust op een onjuiste lezing van de bestreden beslissing, mitsdien feitelijke grondslag mist;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
28 oktober 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur-generaal –
Advocaten: mrs. Bützler en De Bruyn.

Nr. 534
2° KAMER - 28 oktober 2003

ONDERZOEKSGERECHTEN - VERWIJZING - ONDERZOEK VAN DE WETTIGHEID VAN DE
VERWIJZING DOOR DE APPÈLRECHTER - WETTIGHEID.
De appèlrechter die onderzoekt of het recht van verdediging van een partij voor de
raadkamer werd miskend en in het gedrang gebracht door het verzuim van de in artikel
127 Sv. voorgeschreven kennisgevingen, doet op niet-toelaatbare wijze uitspraak over de
wettigheid van de verwijzingsbeschikking van de raadkamer1. (Art. 127 Sv.)
(Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Gent T. H.)

ARREST

(A.R. P.03.0634.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen:
- de beschikking, op 31 mei 2002 gewezen door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne;
- het vonnis, op 25 juni 2002 gewezen door de Correctionele Rechtbank te
Veurne;
- het arrest, op 7 maart 2003 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean du Jardin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
1 Zie Cass., 30 juni 1998, A.R. P.98.0791.N, A.C. 1998, nr. 354; R. DECLERCQ, Onderzoeksgerechten
en gerechtelijk onderzoek, nr. 192 e.v.
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Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Overwegende dat niet blijkt dat het cassatieberoep tegen de voormelde beschikking van de raadkamer en tegen het vonnis van de Correctionele Rechtbank
te Veurne werd aangetekend door een verklaring op de griffie van deze rechtbank;
Dat het cassatieberoep tegen die beslissingen niet ontvankelijk is;
B. Onderzoek van de middelen
Overwegende dat de middelen alleen gericht zijn tegen het arrest;
1. Eerste middel
Overwegende dat het niet aan de vonnisgerechten toekomt om zich over de
wettigheid van de beslissing van het onderzoeksgerecht waardoor de zaak bij hen
aanhangig is gemaakt, uit te spreken;
Overwegende dat het arrest stelt dat het hof van beroep wel onderzoekt of het
recht van verdediging van een partij voor de raadkamer werd miskend en in het
gedrang gebracht door het verzuim van de in artikel 127 Wetboek van Strafvordering voorgeschreven kennisgevingen; dat, indien dit laatste het geval is, de
zaak op onregelmatige wijze bij de correctionele rechtbank is aanhangig gemaakt
en de strafvordering ontoelaatbaar is;
Overwegende dat de appèlrechters zodoende op niet-toelaatbare wijze uitspraak doen over de wettigheid van de verwijzingsbeschikking van de raadkamer;
Dat het middel gegrond is;
2. Tweede middel
Overwegende dat het middel, dat niet tot cassatie zonder verwijzing kan leiden, geen antwoord behoeft;
C. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
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 arrest van 7 maart 2003 van het Hof van Beroep te Gent in zoverre het de strafvordering ingesteld tegen M. H. ontoelaatbaar verklaart en de
kosten gevallen aan de zijde van het openbaar ministerie, wat haar betreft, ten
laste legt van de Staat;
Verwerpt het cassatieberoep v oor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
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Veroordeelt de verweerster M. H. tot een derde van de kosten en laat de overige kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
28 oktober 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur-generaal –
Advocaat: mr. F. Mertens, Gent.

Nr. 535
2° KAMER - 28 oktober 2003

WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ART. 33 —
ART. 33.1 - VLUCHTMISDRIJF - KENNIS BIJ DE BESTUURDER.
Artikel 33, §1 Wegverkeerswet vereist niet dat de bestuurder die de vlucht neemt, weet dat
hij bij dat ongeval schade heeft veroorzaakt1. (Art. 33, §1, 1° Wegverkeerswet)
(D.)

ARREST

(A.R. P.03.0819.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 24 april 2003 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean du Jardin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie drie middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste en tweede middel
Overwegende dat de middelen in hun kritiek op het bestreden vonnis, niet alle
redenen van het bestreden vonnis betrekken;
Dat de middelen die van een onvolledige lezing van het bestreden vonnis uitgaan, feitelijke grondslag missen;
2. Derde middel
Overwegende dat artikel 33, §1, 1° Wegverkeerswet, strafbaar stelt elke bestuurder van een voertuig of van een dier die, wetende dat dit voertuig of dit dier
oorzaak is van, dan wel aanleiding tot een ongeval op een openbare plaats is ge1 Zie Cass., 7 okt. 1986, A.R. 857, A.C. 1986-87, nr. 68.
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weest, de vlucht neemt om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken,
zelfs wanneer het ongeval niet aan zijn schuld te wijten is;
Dat deze bepaling niet vereist dat de bestuurder die de vlucht neemt, weet dat
hij bij dat ongeval schade heeft veroorzaakt;
Dat het middel dat aanvoert dat de appèlrechters eiser slechts konden veroordelen wegens vluchtmisdrijf mits vast te stellen dat hij ook wist dat er schade
was veroorzaakt, faalt naar recht;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
28 oktober 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur-generaal –
Advocaat: mr. D. Lambert, Gent.

Nr. 536
2° KAMER - 28 oktober 2003

NIEUWE VORDERING - HEROPENING VAN HET DEBAT - ONDERWERP VAN HET
DEBAT.
In geval van een bevolen heropening van het debat, kan het debat enkel nog gaan over het
door de rechter aangewezen onderwerp; geen nieuwe vorderingen kunnen worden
gesteld; bestaande vorderingen die buiten het aangewezen onderwerp vallen kunnen niet
worden uitgebreid of gewijzigd; die regels uit het Gerechtelijk Wetboek zijn niet
onverenigbaar met de bepalingen van de rechtspleging in strafzaken, voor zover die
betrekking hebben op de beoordeling van de rechtsvordering van een burgerlijke partij1.
(Artt. 2 en 775, eerste lid Ger.W.)
(G. T. H.)

ARREST

(A.R. P.03.0832.N)

I. Bestreden beslissing
1 Zie arrest van het Arbitragehof nr. 124/2003; Cass., 29 juni 1995, A.R. C.94.0407.F, A.C. 1995, nr.
341, met noot (1); Zie ook Cass., 19 okt. 1977, A.C. 1978, 226, met noot; 13 dec. 1989, A.C. 1990,
nr. 238; 19 jan. 2000, A.R. P.99.0503.F, A.C. 2000, nr. 45; 2 feb. 2000, A.R. P.98.0882.F, A.C. 2000,
nr. 86; R. DECLERCQ, “Raakvlakken gerechtelijk privaatrecht - strafprocesrecht”, T.P.R. 1980-81, 32;
L. ARNOU, "De heropening van het debat in strafzaken en het recht van verdediging", noot sub
Antwerpen, 29 sept. 1994, R.W. 1994-1995, 1401 e.v.
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De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis, op 25 april 2003 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean du Jardin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen elk in een memorie een middel voor.
Die memories zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel van de eiser G.
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat in de regel de aard van het gerecht dat de zaak behandelt en
niet de aard van de vordering waarover het gerecht moet beslissen, de aard van
de toe te passen rechtspleging bepaalt;
Overwegende dat, krachtens artikel 2 Gerechtelijk Wetboek de regels van dat
wetboek van toepassing zijn op alle rechtsplegingen, behoudens wanneer deze
geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door
rechtsbeginselen, waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de toepassingen
van de bepalingen van dit wetboek;
Overwegende dat, krachtens artikel 775, eerste lid Gerechtelijk Wetboek, in
geval van een bevolen heropening van het debat, de rechter dag en uur bepaalt
waarop de verschenen partijen over het door hem bepaalde onderwerpt zullen
worden gehoord;
Dat uit dit artikel volgt dat na een bevolen heropening van het debat, dit enkel
nog kan gaan over het door de rechter aangewezen onderwerp en geen nieuwe
vorderingen kunnen worden gesteld en bestaande vorderingen die buiten het aangewezen onderwerp vallen, niet kunnen worden uitgebreid of gewijzigd;
Overwegende dat die regels niet onverenigbaar zijn met de bepalingen van de
rechtspleging in strafzaken voor zover die betrekking hebben op de beoordeling
van de rechtsvordering van een burgerlijke partij;
Overwegende dat de appèlrechters die anders oordelen, de artikelen 2 en 775,
eerste lid Gerechtelijk Wetboek schenden;
Dat het onderdeel gegrond is;
2. Overige onderdelen
Overwegende dat de overige onderdelen die niet tot ruimere cassatie kunnen
leiden, geen antwoord behoeven;
B. Onderzoek van het middel van eiseres H.
Overwegende dat de appèlrechters met het in het middel weergegeven antwoord en met het oordeel dat eiseres niet aantoont dat zij nog aanspraak kan maken op een surplus in gemeen recht, het verweer van eiseres verwerpen en beantwoorden;
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Dat het middel feitelijke grondslag mist;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de vordering
van de verweerster H. tot het verkrijgen van een vergoeding voor "verlies economische hulp huishouden";
Verwerpt het cassatieberoep van de eiser G. voor het overige;
Verwerpt het cassatieberoep van de eiseres H.;
Veroordeelt de eiseres H. in de kosten van haar cassatieberoep;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt de verweerster H. in de kosten van het cassatieberoep van de eiser
G.;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Mechelen,
zitting houdend in hoger beroep.
28 oktober 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur-generaal –
Advocaten: mrs. De Gryse en A. Peeters, Antwerpen.

Nr. 537
2° KAMER - 28 oktober 2003

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING — STRAFVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZINGSARREST - CASSATIEBEROEP VAN DE
VERDACHTE - ONTVANKELIJKHEID.
Het arrest dat het hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer dat een verzoek
tot opschorting afwijst en de beklaagde naar de correctionele rechtbank verwijst, niet
ontvankelijk verklaart, is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid Wetboek
van Strafvordering, en wordt niet gewezen inzake bevoegdheid of met toepassing van
artikel 135 of 235bis, Wetboek van Strafvordering1. (Artt. 135, 235bis en 416, eerste lid
Sv.)
(V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.03.1068.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 17 juni 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
1 Zie Cass., 2 mei 2001, A.R. P.01.0180.F, A.C. 2001, nr. 250.
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II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean du Jardin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen een middel voor.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van de memorie
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de memorie die per fax ter griffie
van het Hof werd ontvangen;
B. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Overwegende dat het arrest eisers hoger beroep tegen de beschikking van de
raadkamer dat hun verzoek tot opschorting afwijst en hen naar de correctionele
rechtbank verwijst, niet ontvankelijk verklaart;
Overwegende dat deze beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel
416, eerste lid Wetboek van Strafvordering noch gewezen werd inzake bevoegdheid of met toepassing van artikel 135 of 235bis Wetboek van Strafvordering;
Dat de cassatieberoepen niet ontvankelijk zijn;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
28 oktober 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur-generaal –
Advocaat: mr. J.-P. Devlamynck, Brussel.

Nr. 538
2° KAMER - 29 oktober 2003

WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ART. 63 VERPLICHTE BLOEDPROEF - VOORWAARDEN - OGENBLIK WAAROP DE VOORWAARDEN MOETEN ZIJN
VERVULD - BEROEP OP DE GENEESHEER.
Art. 63, §1 Wegverkeerswet, dat de voorwaarden bepaalt waaronder een bloedproef moet
worden opgelegd, impliceert niet dat die voorwaarden moeten zijn vervuld op het
ogenblik dat een beroep wordt gedaan op de geneesheer die, in voorkomend geval, die
bloedproef zal moeten afnemen. (Art. 63, §1 Wegverkeerswet)
(L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1025.F)
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 16 juni 2003 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dinant.
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 memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die eiser vrijspreekt van de telastleggingen A en B:
Overwegende dat het cassatieberoep, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk
is;
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die hem veroordeelt wegens de telastlegging C:
(...);
Over het tweede middel:
Overwegende dat het middel kritiek uitoefent op de veroordeling wegens
schending van artikel 34, §2, 3° van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, op grond dat eiser een hem opgelegde bloedproef had kunnen weigeren,
aangezien de geneesheer was opgevorderd voordat de in artikel 63, §1 van dezelfde wet bepaalde voorwaarden waren vervuld;
Overwegende dat het voormelde artikel 63, §1, dat de voorwaarden bepaalt
waarin een bloedproef moet worden opgelegd, niet impliceert dat die voorwaarden zijn vervuld op het ogenblik dat een beroep wordt gedaan op de geneesheer
die, in voorkomend geval, die bloedproef zal moeten afnemen;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
29 oktober 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. B. Voglet, Namen.
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Nr. 539
2° KAMER - 29 oktober 2003

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — GEVANGENNEMING - RAADKAMER - BESCHIKKING
TOT GEVANGENNEMING - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - BESLISSING VAN INVRIJHEIDSTELLING KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE NAAR
ASSISEN - BESCHIKKING TOT GEVANGENNEMING - BEVOEGDHEID VAN DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING.
2º HOF VAN ASSISEN — RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET
HOF - VOORLOPIGE HECHTENIS - GEVANGENNEMING - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT
GEVANGENNEMING - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - BESLISSING VAN INVRIJHEIDSTELLING KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE NAAR
ASSISEN - BESCHIKKING TOT GEVANGENNEMING - BEVOEGDHEID VAN DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING.
3º VOORLOPIGE HECHTENIS — GEVANGENNEMING - BESCHULDIGDE VOOR HET
HOF VAN ASSISEN - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING BESCHULDIGDE DAARVOOR IN VRIJHEID GELATEN OF IN VRIJHEID GESTELD - GEVOLG.
4º HOF VAN ASSISEN — ALLERLEI - GEVANGEN GENOMEN BESCHULDIGDE - VERZOEK
TOT INVRIJHEIDSTELLING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BESCHULDIGDE DAARVOOR IN
VRIJHEID GELATEN OF IN VRIJHEID GESTELD - GEVOLG.
1º en 2° De beslissing om een verzoek tot invrijheidstelling in te willigen, dat is neergelegd
na een beschikking tot gevangenneming, die gewezen is overeenkomstig art. 133 Sv.,
ontneemt de kamer van inbeschuldigingstelling de haar bij art. 26, §5 Wet Voorlopige
Hechtenis, toegekende bevoegdheid niet om een beschikking tot gevangenneming te
wijzen, met, in voorkomend geval, onmiddellijke tenuitvoerlegging, wanneer ze de
inverdenkinggestelde naar assisen verwijst. (Artt. 133 en 231 Sv.; Artt. 26, §5 en 27, §1,
3°, a Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
3º en 4° Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de kamer van inbeschuldigingstelling een
verzoek tot invrijheidstelling in te willigen, dat een beschuldigde voor het hof van assisen
heeft neergelegd, alleen omdat zij hem daarvoor in vrijheid had gelaten of in vrijheid
gesteld. (Art. 27, §1, 3°, a Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1385.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 oktober 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert vijf middelen aan in de verklaring van cassatieberoep, waarvan een
eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
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Over het eerste middel:
Overwegende dat er tegen eiser op 10 december 2001 een beschikking tot gevangenneming met onmiddellijke tenuitvoerlegging is uitgevaardigd door de
raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik;
Dat de kamer van inbeschuldigingstelling, bij arrest van 18 december 2001,
met toepassing van artikel 27, §1, 3°, a van de wet van 20 juli 1990 betreffende
de voorlopige hechtenis, beslist heeft dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van
die gevangenneming niet was verantwoord en het verzoek tot invrijheidstelling
heeft ingewilligd dat eiser bij de kamer aanhangig had gemaakt;
Dat de kamer van inbeschuldigingstelling bij arrest van 22 april 2002 eisers
verwijzing naar assisen heeft bevolen en zijn gevangenneming heeft bevolen;
Dat eiser voorhoudt dat ze niet meer de bevoegdheid daartoe had wegens zijn
invrijheidstelling op 18 december 2001;
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling, krachtens artikel 26,
§5 van de wet van 20 juli 1990, als het feit als een misdaad gekwalificeerd wordt
en het hof voldoende bezwaren vindt om de verwijzing naar assisen met redenen
te omkleden, een beschikking tot gevangenneming met onmiddellijke tenuitvoerlegging ervan kan bevelen;
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling, wanneer ze uitspraak
doet met toepassing van 27, §1, 3°, a van die wet, op dat ogenblik de haar bij artikel 26, §5, toegekende bevoegdheden niet uitoefent, zodat ze haar rechtsmacht
met betrekking tot de specifieke titel van hechtenis die bovenop de mogelijke inbeschuldigingstelling kan worden uitgesproken, niet volledig uitoefent;
Dat, bijgevolg, de beslissing om een verzoek tot invrijheidstelling in te willigen, dat is neergelegd na een beschikking tot gevangenneming, die gewezen is
overeenkomstig artikel 133 van het Wetboek van Strafvordering, de kamer van
inbeschuldigingstelling de bevoegdheid, die haar is toegekend bij het voormelde
artikel 26, §5 van de wet betreffende de voorlopige hechtenis, niet ontneemt om
een beschikking tot gevangenneming te wijzen, met, in voorkomend geval, onmiddellijke tenuitvoerlegging, wanneer ze de inverdenkinggestelde naar assisen
verwijst;
Dat het middel, dat op de bewering van het tegendeel berust, faalt naar recht;
(...);
Over het vierde en vijfde middel:
Overwegende dat eiser betoogt, enerzijds, dat de risico's op ontsnapping, teloorgang van bewijzen of verstandhouding met derden niet "redelijkerwijs beoordeeld" werden, en, anderzijds, dat het tegenstrijdig is te beslissen dat de voorlopige hechtenis van een beschuldigde volstrekt noodzakelijk is voor de openbare
veiligheid, na hem in vrijheid te hebben gelaten of gesteld;
Overwegende dat de middelen niet ontvankelijk zijn, in zoverre ze erop neerkomen kritiek uit te oefenen op de feitelijke beoordeling door de bodemrechters
of ze, voor het onderzoek ervan, een onderzoek van de feitelijke gegevens van de
zaak vereisen, waarvoor het Hof niet bevoegd is;
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Overwegende, voor het overige, dat het middel zich niet beroept op een tegenstrijdigheid tussen de redenen van het arrest of tussen die redenen en het dictum;
Overwegende dat geen enkele wettelijke bepaling de kamer van inbeschuldigingstelling verplicht een verzoek tot invrijheidstelling in te willigen, dat een beschuldigde voor het hof van assisen heeft neergelegd, alleen omdat zij hem daarvoor in vrijheid had gelaten of in vrijheid gesteld;
Dat de middelen, wat dat betreft, niet kunnen worden aangenomen;
(...);
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
29 oktober 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. J. Mignon, Neufchâteau.

Nr. 540
2° KAMER - 29 oktober 2003

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — GEVANGENNEMING - HOF VAN ASSISEN MEERDERE GEVANGENGENOMEN BESCHULDIGDEN - VERZOEKEN TOT INVRIJHEIDSTELLING - KAMER
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERSCHIJNING VAN DE BESCHULDIGDEN OP DEZELFDE
TERECHTZITTING - EÉN ENKELE VORDERING TEGEN DE COMPARANTEN - GEVOLG.
2º HOF VAN ASSISEN — ALLERLEI - HOF VAN ASSISEN - MEERDERE
GEVANGENGENOMEN BESCHULDIGDEN - VERZOEKEN TOT INVRIJHEIDSTELLING - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - VERSCHIJNING VAN DE BESCHULDIGDEN OP DEZELFDE TERECHTZITTING
- EÉN ENKELE VORDERING TEGEN DE COMPARANTEN - GEVOLG.
1º en 2° Uit de omstandigheid dat de beschuldigden zijn verschenen op dezelfde
terechtzitting en dat één enkele vordering is genomen tegen alle comparanten, volgt niet
dat de kamer van inbeschuldigingstelling zou hebben verzuimd om voor elk van hen
persoonlijk na te gaan of voldaan was aan de wettelijke voorwaarden om de handhaving
van hun voorlopige hechtenis te verantwoorden.
(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1387.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 oktober 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert drie middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Overwegende dat, uit de omstandigheid dat de beschuldigden op dezelfde terechtzitting zijn verschenen en dat één enkele vordering is genomen tegen alle
comparanten, niet volgt dat de kamer van inbeschuldigingstelling zou hebben
verzuimd om voor elk van hen persoonlijk na te gaan of voldaan was aan de wettelijke voorwaarden om de handhaving van hun voorlopige hechtenis te verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
(...);
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
29 oktober 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. J.-P. Mayence, Charleroi.

Nr. 541
2° KAMER - 29 oktober 2003

WRAKING - GROND - GEWETTIGDE VERDENKING - BEGRIP.
Elke rechter kan worden gewraakt als er gewettigde verdenking bestaat; dat is het geval
wanneer de voorzitter van het hof van assisen bewoordingen heeft gebruikt die bij
verzoeker, bij de partijen en bij derden gewettigde verdenking kunnen wekken
aangaande de geschiktheid van die magistraat om op onpartijdige en onafhankelijke
wijze uitspraak te doen1. (Art. 828, 1° Ger.W.)
(T. e.a. T. C. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1401.F)

I. Vordering
Het verzoek tot wraking, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit
arrest is gehecht, is neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Luik op 28 oktober 2003.
1 Zie Cass., 23 juli 2002, A.R. P.02.1083.F, nr. 404.
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De magistraat wiens wraking gevorderd wordt, heeft op 28 oktober 2003 de bij
artikel 836, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, voorgeschreven verklaring
gedaan, luidens welke hij weigert zich van de zaak te onthouden.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Marc Lahousse heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
Meesters Julien Pierre en Samuel D'Orazio hebben conclusies en een dossier
met stukken neergelegd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 828, 1° van het Gerechtelijk Wetboek, iedere rechter kan worden gewraakt wegens gewettigde verdenking;
Overwegende dat verzoeker enerzijds voorhoudt dat de voorzitter van het hof
van assisen H.-P. G., op de terechtzitting van 27 oktober 2003, heeft laten verstaan dat verzoeker, net als andere beschuldigden, op zijn beurt kon zijn getroffen door een ziekte die het goede verloop van het proces in het gedrang kon
brengen;
Dat hij anderzijds erop wijst dat meester Jean-Philippe Mayence, raadsman
van een andere beschuldigde, ten gevolge van die tussenkomst een serener verloop van het debat had gevraagd en dat de voorzitter van het hof van assisen hem
heeft gelast te zwijgen in de volgende bewoordingen: "ga zitten... ga zitten... ga
zitten, buiten... buiten, meester Mayence... hou ermee op de aap uit te hangen";
Overwegende dat uit de door verzoeker neergelegde stukken blijkt dat voorzitter G. die woorden daadwerkelijk heeft geuit, wat laatstgenoemde niet ontkent,
ook al verklaart hij dat deze zijn onpartijdigheid niet aantasten;
Overwegende dat die feiten bij verzoeker, partijen en derden gewettigde verdenking kunnen wekken aangaande de geschiktheid van die magistraat om op
onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen;
Dat het verzoek gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Beveelt dat voorzitter van het hof van assisen H.-P. G. zich zal onthouden van
kennisname van de zaak die het voorwerp uitmaakt van de op 17 oktober 2003
geopende zitting van het Hof van Assisen van de provincie Luik;
Wijst, op verzoek van de griffier, gerechtsdeurwaarder Philippe Schepkens,
Dautzenbergstraat 21, te Elsene aan, om het arrest binnen de achtenveertig uren
aan de partijen en aan H.-P. G. te betekenen;
Gelet op artikel 841, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt H.P. G. in de kosten.
29 oktober 2003 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Andersluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. J Pierre en S. D'Orazio, Luik.
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Nr. 542
1° KAMER - 30 oktober 2003

1º MILIEURECHT - WET 12 JAN. 1993 BETREFFENDE EEN
VORDERINGSRECHT INZAKE BESCHERMING VAN HET LEEFMILIEU VERZOENINGSPOGING VOOR ELK DEBAT OVER DE GROND VAN DE ZAAK - VERPLICHTING ONTVANKELIJKHEID VAN DE VORDERING.
2º MILIEURECHT - WET 12 JAN. 1993 BETREFFENDE EEN
VORDERINGSRECHT INZAKE BESCHERMING VAN HET LEEFMILIEU VERZOENINGSPOGING VOOR ELK DEBAT OVER DE GROND VAN DE ZAAK - VERPLICHTING - NIETNALEVING - GEVOLGEN VOOR DE VERDERZETTING VAN DE PROCEDURE.
3º MILIEURECHT - WET 12 JAN. 1993 BETREFFENDE EEN
VORDERINGSRECHT INZAKE BESCHERMING VAN HET LEEFMILIEU VERZOENINGSPOGING VOOR ELK DEBAT OVER DE GROND VAN DE ZAAK - VERPLICHTING - NIETNALEVING - GEVOLGEN VOOR DE VERDERE PROCESHANDELINGEN EN HET VONNIS.
1º Betreffende het vorderingsrecht inzake de bescherming van het leefmilieu is de
verplichting dat voor elk debat over de grond van de zaak een verzoeningspoging moet
plaatshebben geen voorwaarde voor de ontvankelijkheid van de vordering. (Art. 1 Wet 12
jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu)
2º Betreffende het vorderingsrecht inzake de bescherming van het leefmilieu heeft de nietnaleving van de verplichte verzoeningspoging voor elk debat over de grond van de zaak,
niet van rechtswege de opschorting van de procedure tot gevolg. (Art. 1 Wet 12 jan. 1993
betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu)
3º Betreffende het vorderingsrecht inzake de bescherming van het leefmilieu is de
verplichte verzoeningspoging voor elk debat over de grond van de zaak niet
voorgeschreven op straffe van nietigheid en geeft de niet-naleving van die verplichting
geen aanleiding tot nietigheid van de verdere proceshandelingen en dus evenmin van het
vonnis dat gewezen werd na sluiting van het debat dat niet werd voorafgegaan door een
verzoeningspoging1. (Art. 860 Ger.W.; Art. 1 Wet 12 jan. 1993 betreffende een
vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu)
(S. T. GEMEENTE LUMMEN)

ARREST

(A.R. C.02.0192.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 november 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Middel
1 Cass., 13 sept. 1974, A.C. 1975, 53.
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Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1, inzonderheid lid 2 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest wijst het beroep van eiser als ongegrond af, veroordeelt hem tot de
kosten van het hoger beroep en bevestigt het beroepen vonnis in alle beschikkingen, waarbij 1°) eiser het verbod werd opgelegd om de niet-vergunde activiteit op de percelen te
Lummen, kadastraal gekend onder 1ste afdeling, sectie A, nrs. 2084/2,2084/M en 2084/K
verder uit te oefenen, 2°) eiser bevolen werd deze activiteiten onmiddellijk stop te zetten
binnen de 24 uren na de betekening ervan, onder verbeurte van een dwangsom van
250.000 BEF per dag vertraging, 3°) eiser verplicht werd de op de terreinen aanwezige afvalstoffen te verwijderen en dit binnen de 24 uren na de betekening ervan, door ze af te
voeren naar een vergunde verwerkingsinstallatie waarna de bewijzen van afvoer zullen
worden voorgelegd en dit binnen de 24 uren na de afvoer, 4°) verweerster gemachtigd
wordt deze afvalstoffen zelf te verwijderen zo eiser in gebreke blijft, waarvan de kosten
zullen verhaald worden op hem door het overleggen van een factuur of om het even welke
kwijting of vorderingsstaat en 5°) eiser veroordeeld wordt tot de kosten van het geding, op
grond van de motieven o.m. (p. 3):
"(Verweerster) heeft haar oorspronkelijke eis ingediend met toepassing van de wet van
12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu.
Volgens artikel 1, tweede lid, in fine van deze wet moet vóór elk debat over de grond van
de zaak een verzoeningspoging plaatsvinden. Met het oog daarop heeft het hof ter voormelde terechtzitting (van 29 oktober 2001), vóór de aanvang van de debatten over de
grond, een poging tot verzoening ondernomen. Beide partijen hebben evenwel bij monde
van hun raadsman verklaard dat geen verzoening mogelijk is".
Grieven
Artikel 1, lid 2, in fine van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht
inzake bescherming van het leefmilieu bepaalt dat: "Voor elke debat over de grond van de
zaak (...) een verzoeningspoging (moet) plaatshebben".
Deze verzoeningspoging is aldus verplichtend ingesteld en maakt blijkens de voorbereidende werken een substantiële formaliteit uit, welke na het inleiden van de procedure door
de rechter dient nageleefd te worden alvorens over de grond van de zaak enig debat kan
worden gehouden. Derhalve vloeit uit deze bepaling voort dat in afwachting van genoemde verzoeningspoging, elk debat over de grond van de zaak ontoelaatbaar is en de behandeling van de zaak opgeschort blijft.
Eiser wees in regelmatig genomen besluiten voor de eerste rechter in limine litis op
bladzijde 3 op genoemde "verplichte verzoeningspoging (...) voor elk debat over de grond
van de zaak", onder het onderlijnen op bladzijde 4 dat die poging "aan ieder debat over de
grond van de zaak moet voorafgaan" en het vorderen in het dispositief dat hij "recht heeft
op een verzoeningspoging voor elk debat over de grond van de zaak".
Uit geen enkel van de procedurestukken, waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat voor de eerste rechter dergelijke verzoeningspoging heeft plaatsgehad, derwijze dat eiser veroordeeld werd op grond van een debat over de grond van de zaak dat krachtens de
wet ontoelaatbaar was en nog niet mocht worden gevoerd.
De enkele bewering van verweerster in beroepsbesluiten (p. 8) alsdat voor de eerste
rechter ter zitting vóór het debat ten gronde een poging tot verzoening werd gedaan zonder resultaat, uiteraard als loutere bewering van een partij daar het bewijs niet kan van leveren.
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Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door het beroepen vonnis in alle beschikkingen te
bevestigen, eiser onwettig veroordeelt op grond van een debat over de grond van de zaak
dat voor de eerste rechter werd gehouden en voortgezet in graad van beroep op een tijdstip dat dit debat niet toelaatbaar was en bleef bij gebreke aan verzoeningspoging die verplichtend voor elk debat over de grond had moeten plaatsvinden voor de eerste rechter
krachtens artikel 1, lid 2, in fine van voormelde wet van 12 januari 1993 (schending van
de in de aanhef van het middel aangehaalde bepaling).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 1, eerste lid van de Wet van 12 januari
1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu, de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, op verzoek van de procureur des
Konings, van een administratieve overheid of van een rechtspersoon zoals omschreven in artikel twee van die wet, het bestaan vaststelt van een zelfs onder het
strafrecht vallende handeling die een kennelijke inbreuk is of een ernstige dreiging vormt voor een inbreuk op één of meer bepalingen van wetten, decreten, ordonnanties, verordeningen of besluiten betreffende de bescherming van het leefmilieu;
Dat, overeenkomstig het tweede lid van die wetsbepaling, de voorzitter de staking kan bevelen van handelingen waarvan de uitvoering reeds is begonnen of
maatregelen opleggen ter preventie van de uitvoering ervan of ter voorkoming
van schade aan het leefmilieu;
Dat, naar luid van voormeld tweede lid, in fine, voor elk debat over de grond
van de zaak een verzoeningspoging moet plaatshebben;
Overwegende dat, blijkens de bewoordingen van artikel 1, tweede lid, in fine
van voormelde wet van 12 januari 1993, de verplichte verzoeningspoging enkel
dient plaats te vinden nadat de vordering is ingesteld;
Dat de naleving van die verplichting derhalve geen voorwaarde is voor de ontvankelijkheid van de vordering;
Overwegende dat de vermelde wetsbepaling evenmin voorschrijft dat de nietnaleving van de verplichte verzoeningspoging van rechtswege aanleiding geeft
tot de opschorting van de procedure;
Dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat eiser
voor de eerste rechter de opschorting heeft gevraagd van de procedure in afwachting van een verzoeningspoging;
Overwegende dat voormelde wetsbepaling de verplichte verzoeningspoging
niet voorschrijft op straffe van nietigheid;
Dat de niet-naleving van die verplichting derhalve evenmin aanleiding kan geven tot nietigheid van de verdere proceshandelingen en dus evenmin van het
vonnis dat gewezen wordt na sluiting van het debat dat niet werd voorafgegaan
door een verzoeningspoging;
Overwegende dat het middel dat er van uitgaat dat de appèlrechters door het
beroepen vonnis in al zijn beschikkingen te bevestigen, eiser onwettig veroordelen op grond van een debat over de grond van de zaak dat, bij gebrek aan verzoeningspoging voor de eerste rechter "niet toelaatbaar was en bleef", niet kan worden aangenomen;
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OM DIE REDENEN,
HET HOF,
eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
30 oktober 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Wouters en Nelissen Grade.

Nr. 543
1° KAMER - 30 oktober 2003

1º VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN AANDELEN - GEDWONGEN OVERNAME - DOOR DE RECHTER BEPAALD TIJDSTIP VAN LEVERING EN
BETALING - INTERESTEN - GEVOLG.
2º INTERESTEN — ALGEMEEN - AANDELEN - GEDWONGEN OVERNAME - DOOR DE
RECHTER BEPAALD TIJDSTIP VAN LEVERING EN BETALING - GEVOLG.
1º en 2° Wanneer de rechter een aandeelhouder, door een andere aandeelhouder
gedagvaard in gedwongen overname van diens aandelen, veroordeelt om, binnen de
door hem gestelde termijn te rekenen van de betekening van het vonnis, de aandelen
tegen betaling van de vastgestelde prijs over te nemen en de eisende aandeelhouder
veroordeelt om zijn effecten aan de gedaagde aandeelhouder over te dragen, en aldus
bepaalt wanneer de levering en de betaling van de effecten moet plaatsvinden, is de
vastgestelde prijs pas van dan af eisbaar en kan hij voor de datum bepaald door de
rechter geen interest opbrengen. (Art. 1153 B.W.; Artt. 642, eerste lid en 643, eerste lid
W. Venn.)
(P. T. E. e.a.)

ARREST

(A.R. C.02.0498.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 februari 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- de artikelen 1146 en 1153 van het Burgerlijk Wetboek;

2002

HOF VAN CASSATIE

30.10.03 - Nr. 543

- artikel 190quater van de gecoördineerde Vennootschappenwet;
- de artikelen 642 en 643 van het Wetboek van Vennootschappen.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 18 februari 2002 verklaart het Hof van Beroep te Brussel
verweerders hoger beroep ontvankelijk en gegrond, vernietigt het vonnis van 12 februari
1998 en als gevolg hiervan het verbeterend vonnis van 7 september 1998 en, opnieuw beslissend, ontvangt de vordering, zegt dat ze gegrond is en veroordeelt eiser om de vijfhonderd aandelen van verweerder in de NV DRS over te nemen en verweerder om deze over
te dragen binnen twee maanden na de betekening van het arrest, veroordeelt eiser tot betaling aan verweerder, tegelijk met de overname van de aandelen, van 111.552,09 euro, te
vermeerderen met de gerechtelijke intrest sedert 11 maart 1997 tot op de dag van betaling,
ontvangt de nieuwe vergoedingseis van eiser en van de in gemeen- en bindendverklaring
opgeroepen partij, maar verwerpt hem, na onder meer het volgende te hebben overwogen
wat betreft de waardebepaling der aandelen:
"26. Wat de waardebepaling van de aandelen betreft, stelt het hof vast dat de partijen
anno 1996 het erover eens waren dat de aandelen 4,5 miljoen BEF - thans 111.552,09
euro - waard waren.
(Eiser) heeft deze waarde begroot in functie van de rendementswaarde en in de hypothese dat de omzet zou dalen nà het vertrek van (verweerder).
Hij neemt geen duidelijk standpunt in nopens het tijdstip dat voor de waardering van de
aandelen dient te worden gekozen.
In beginsel wordt de waarde bepaald op het ogenblik waarop de rechtsvordering werd
ingesteld: dit tijdstip is het meest neutrale, rekening houdend met mogelijke beïnvloeding
van de waarde door toedoen van de betrokkenen zelf.
In het voorliggend geval bestaan er geen redenen om hiervan af te wijken.
27. De rechtsvordering werd ingesteld begin maart 1997 en twee maanden later heeft
(eiser) een kapitaalsverhoging doorgevoerd.
Het boekjaar 1996 vormt derhalve enerzijds het laatste volledige refertejaar dat verliep
in de omstandigheden waarin (verweerder) actief was, hetgeen een bepaald relevante factor is, gelet op de werking van (de NV DRS).
Anderzijds vormt dit boekjaar ook het laatste onder het regime van de financiële structuur voor de ingreep van (eiser).
De waarde behoort dan ook te worden bepaald per einde 1996.
28. (Eiser) werpt tegen dat de aandelen toen niets waard waren, aangezien het eigen
vermogen toen negatief was en ook nadien nog een tijd bleef.
Dit middel wordt verworpen: de waarde van vennootschapsaandelen wordt niet uitsluitend bepaald op grond van hun enkele substantiële waarde (of gecorrigeerde netto-actief
waarde).
Ze kan evenzeer worden begroot op basis van hun rendementswaarde, de cash-flowwaarde of de forfaitaire waarde (begrepen als een bepaald procent van de winst of omzet
die gedurende een recente periode werd geboekt).
29. De bovenvermelde waardering gebeurde enerzijds in termen van rendementsvooruitzichten en werd in het ontwerp van overeenkomst uitgaande van (eiser) uiteindelijk
omschreven als een 'forfaitair' bedrag.
In zoverre in termen van rendement werd gewaardeerd, stelt het hof vast dat het omzetresultaat in 1997 gunstiger uitviel dan door (eiser) begroot toen hij de waarde van 4,5 miljoen BEF - thans 111.552,09 euro - aangaf. Hij rekende immers op een terugval in de om-
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zet met ongeveer 17%, terwijl deze beperkt is gebleven tot minder dan 10%.
Bij gemis aan overgelegde dalende cijfers voor de navolgende jaren neemt het hof dan
ook aan dat partijen anno 1996 het rendement adequaat hebben ingeschat.
(...)
30. Het hof bepaalt de prijs van de aandelen zodoende op de waarde die partijen ze zelf
hebben toegemeten in 1996, hetzij 111.552,09 euro.
Er bestaat dan ook geen aanleiding om een deskundige hieromtrent advies te doen verlenen."
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Enerzijds stelt het hof van beroep onder nummer 26 van het bestreden arrest vast dat
wat betreft de waardebepaling de waarde in beginsel wordt vastgesteld op het ogenblik
waarop de rechtsvordering wordt ingesteld, omdat dit tijdstip het meest neutrale is rekening houdend met mogelijke beïnvloeding van de waarde door toedoen van de betrokkenen zelf en er in voorliggend geval geen redenen bestaan om hiervan af te wijken.
Blijkens die vaststelling aanvaardt het hof van beroep zodoende dat de waarde diende
te worden bepaald op het ogenblik van de inleiding van de eis, hetzij op 11 maart 1997.
Anderzijds oordeelt het hof van beroep onder nummer 27 dat de waarde van de aandelen diende te worden bepaald per einde 1996, zulks op grond van de overweging dat het
boekjaar 1996 het laatste volledige refertejaar vormde dat verliep in de omstandigheden
waarin verweerder actief was en verwijst het voorts onder nummer 29 zowel naar de rendementsvooruitzichten anno 1996 als naar de forfaitaire prijs die door eiser werd vooropgesteld in het ontwerp van overeenkomst van 19 augustus 1996 en derhalve reeds medio
1996 werd vastgesteld.
Het hof van beroep weerhoudt aldus ter bepaling van de waarde een ander tijdstip dan
datgene, waarvan het eerder verklaarde dat er geen reden bestond om hiervan af te wijken.
Het bestreden arrest is desbetreffend dan ook door een tegenstrijdigheid in de motivering aangetast.
Bovendien weerhoudt het uiteindelijk een prijs die in weerwil van de aankondiging dat
de waarde per einde 1996 zou worden bepaald reeds medio 1996 werd vastgelegd.
Het bestreden arrest is derhalve ook om die reden door een tegenstrijdigheid in de motivering aangetast.
Hieruit volgt dat het hof van beroep, dat door voornoemde tegenstrijdigheden in de
overwegingen is aangetast, zijn beslissing niet regelmatig met redenen heeft omkleed en
derhalve artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994 schendt. In ieder geval kon het hof van beroep, na te hebben beslist dat de waarde van de aandelen
diende bepaald te worden op datum van inleiding van de rechtsvordering, op grond van de
gedane vaststellingen, welke alle het jaar 1996 betroffen, te weten het boekjaar 1996, het
rendementsvooruitzicht anno 1996 en de in het ontwerp van overeenkomst van 19 augustus 1996, uitgaande van eiser, vermelde forfaitaire prijs van 4.500.000 BEF, niet wettig
besluiten dat de overnameprijs op 11 maart 1997 diende te worden bepaald op het bedrag
van 111.552,09 euro of 4.500.000 BEF (schending van de artikelen 190quater van de gecoördineerde Vennootschappenwet en 642 van het Wetboek van Vennootschappen).
1.2. Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek zijn moratoire intresten
slechts verschuldigd wanneer de verbintenis om een zekere geldsom te betalen met vertraging wordt uitgevoerd.
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Zolang deze schuld niet eisbaar is kan er evenwel geen sprake zijn van vertraging in de
uitvoering van de verbintenis.
A fortiori is dat het geval wanneer de schuld nog niet bestaat.
De vordering in gedwongen overname van aandelen, ingesteld overeenkomstig artikel
190quater van de gecoördineerde Vennootschappen-wet, thans de artikelen 642 en 643
van het Wetboek van Vennootschappen, die gegrond wordt bevonden, mondt uit in een
gerechtelijke beslissing, waarbij de partij, tegen wie dergelijke vordering werd ingesteld,
veroordeeld wordt om binnen de in de beslissing gestelde termijn de aandelen over te nemen en tegelijk met de overdracht de prijs te betalen.
De verplichting tot betaling van een overnameprijs ontstaat zodoende uit de rechterlijke
beslissing, waarbij de vennoot veroordeeld wordt om de aandelen van de andere vennoot
over te nemen.
In de mate dat de prijs blijkens artikel 190quater, §3 van de gecoördineerde Vennootschappenwet, thans artikel 643 van het Wetboek van Vennootschappen, tegelijk met de levering der over te nemen aandelen, dient te worden betaald en dit binnen de door de rechter gestelde termijn, zal de verbintenis tot betaling van de door de rechter vastgestelde
som bovendien eerst op dat ogenblik opeisbaar worden.
De moratoire intresten, verschuldigd wegens de niet-uitvoering van die verplichting,
die een verplichting tot betaling van een geldsom uitmaakt, kunnen bijgevolg ten vroegste
verschuldigd zijn vanaf het tijdstip waarop de over te nemen aandelen worden geleverd,
voorwaarde voor de opeisbaarheid van de overnameprijs.
Zij kunnen in geen geval een aanvang nemen op datum van het inleiden van de rechtsvordering, nu er in hoofde van de partij tegen wie dergelijke vordering wordt ingesteld
geen enkele verplichting tot betaling van enige schuld bestaat zolang de rechter die vordering niet gegrond heeft bevonden.
Hieruit volgt dat het hof van beroep, dat eiser veroordeelt tot betaling van de gerechtelijke intrest op het bedrag van 111.552,09 Euro sedert 11 maart 1997, hetzij vanaf het tijdstip van het inleiden van de dagvaarding en derhalve voorafgaand aan het tijdstip waarop
eiser de eigendom verwierf van de aandelen en gehouden was hiervoor een overnameprijs
te betalen, aldus aan verweerder intresten toekent voor een periode tijdens dewelke de
overnameprijs nog niet opeisbaar was en verantwoordt zijn beslissing derhalve niet naar
recht (schending van de artikelen 1146 en 1153 van het Burgerlijk Wetboek, 190quater,
§3 van de gecoördineerde Vennootschappenwet, 642 en 643 van het Wetboek van Vennootschappen).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
(...)
2. Tweede onderdeel
2.1. Grond van niet-ontvankelijkheid
Over de eerste door verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid
van het onderdeel: het onderdeel is nieuw:
(...)
2.2. Grond van niet-ontvankelijkheid
Over de tweede door verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid
van het onderdeel: het onderdeel komt op tegen de feitelijke beoordeling van de
rechter:
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(...)
2.3. Onderdeel zelf
Overwegende dat, krachtens artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek, moratoire interest slechts verschuldigd is wanneer de verbintenis om een geldsom te
betalen met vertraging wordt uitgevoerd; dat de verbintenis niet met vertraging
wordt uitgevoerd zolang de schuld niet opeisbaar is;
Overwegende dat, krachtens artikel 642, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen, iedere aandeelhouder om gegronde redenen in rechte kan vorderen dat zijn aandelen worden overgenomen door de aandeelhouders op wie deze
gegronde redenen betrekking hebben; dat, krachtens artikel 643, eerste lid van
hetzelfde wetboek, de rechter de gedaagde veroordeelt om, binnen de door hem
gestelde termijn te rekenen van de betekening van het vonnis, de aandelen tegen
betaling van de vastgestelde prijs over te nemen en de eiser om zijn effecten aan
de gedaagde(n) over te dragen;
Dat de rechter aldus in de beslissing waarbij hij de gedwongen overname uitspreekt, bepaalt wanneer de levering en de betaling van de effecten moet plaatsvinden;
Dat de vastgestelde prijs pas van dan af eisbaar is en voor de datum bepaald
door de rechter geen rente kan opbrengen;
Overwegende dat de appèlrechters eiser veroordelen om de bedoelde aandelen
van verweerder over te nemen binnen een termijn van twee maanden na de betekening van het arrest;
Dat zij, door eiser te veroordelen tot betaling van, benevens de overnameprijs,
"gerechtelijke interest sedert 11 maart 1997 tot op de dag van de betaling", de
vermelde wetsbepalingen schenden;
Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
eenparig beslissend,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre de appèlrechters eiser veroordelen
om gerechtelijke interest te betalen vanaf 11 maart 1997 en uitspraak doen over
de kosten;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Verklaart het arrest bindend voor de in gemeen- en bindendverklaring opgeroepen partij;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijke vernietigde arrest;
Veroordeelt eiser in de helft van de kosten;
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
30 oktober 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzit-
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ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Geinger en Van Ommeslaghe.

Nr. 544
1° KAMER - 30 oktober 2003

1º GENEESKUNDE — BEROEPSORDEN - ORDE DER GENEESHEREN - PROVINCIALE
RAAD - BEVOEGDHEID - INSCHRIJVING OP DE LIJST - WOONPLAATS BUITEN DE PROVINCIE - GEEN
REGULARISATIE - GEVOLGEN.
2º ARTS - ORDE DER GENEESHEREN - PROVINCIALE RAAD - BEVOEGDHEID INSCHRIJVING OP DE LIJST - WOONPLAATS BUITEN DE PROVINCIE - GEEN REGULARISATIE GEVOLGEN.
1º en 2° De bevoegdheid van de provinciale raad van de Orde der geneesheren om zich uit
te spreken over handelingen gesteld door een op haar lijst ingeschreven arts buiten de
provincie waarin hij is ingeschreven wordt niet aangetast en blijft onverminderd gelden in
het geval de arts zijn woonplaats buiten de provincie waar hij is ingeschreven verplaatst
zonder hiervoor de nodige regularisatie van inschrijving te hebben aangevraagd en
verkregen. (Artt. 2, 5, eerste lid en 6,2° K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde
der geneesheren)
(ORDE DER GENEESHEREN T. B.)

ARREST

(A.R. D.03.0001.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 18 november 2002 gewezen door de Raad van Beroep van de Orde der geneesheren, met het Nederlands
als voertaal.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Uit de beslissing blijkt het volgende:
- verweerder is ingeschreven op de lijst van de Provinciale Raad van de Orde
der geneesheren te Antwerpen;
- de feiten die verweerder ten laste gelegd worden, werden gepleegd in de periode tussen 1 februari 1995 en 4 mei 1999 te Tessenderlo, in het gebied van de
Provinciale Raad van de Orde te Limburg;
- verweerder oefende op geen enkele wijze nog activiteiten uit van medische
aard in het ressort van de Provinciale Raad van de Orde der geneesheren te Antwerpen.
IV. Middel
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Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, §1, eerste lid, 7, §1, eerste lid en 38, §1, 1°, eerste lid van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen (titel gewijzigd bij wet van 10 augustus 2001; artikel 7, §1, gewijzigd bij wetten
van 6 augustus 1993 en 6 april 1995; artikel 38, §1, enig lid, 1°, gewijzigd bij wetten van
20 december 1974, 13 december 1976 en 6 april 1995);
- de artikelen 2, eerste lid en 5, eerste lid van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der Geneesheren (artikel 5, eerste lid, gewijzigd bij koninklijk besluit van 26 december 1985);
- artikel 21, §1, eerste lid en §2 van het koninklijk besluit van 6 februari 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de Orde der geneesheren.
Aangevochten beslissingen
De raad van beroep verklaarde het hoger beroep van verweerder ontvankelijk en hervormde de beslissing van 10 oktober 2001 van de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren te Antwerpen.
De Raad van beroep zegde voor recht dat bedoelde provinciale raad niet bevoegd was
de tenlasteleggingen te beoordelen en zond het dossier terug naar deze raad teneinde te
handelen als naar recht.
Deze beslissing is gegrond op volgende motieven:
"(...) dat Dr. B. (ingeschreven is) op de lijst van de Provinciale Raad van de Orde der
Geneesheren te Antwerpen onder het nummer 14.963.
(...) dat het onderzoek betreffende deze zaak startte in het gebied van de Provinciale
Raad van de Orde te Limburg, na ontvangst van klachten bij deze Raad; dat deze Raad de
klachten overmaakte naar de Raad te Antwerpen omdat de betrokken arts op de lijst van
deze Raad was ingeschreven.
( ...) dat uit de stukken van het dossier vaststaat, mochten de feiten van de tenlasteleggingen bewezen worden, dat deze gepleegd werden te Tessenderlo in een periode zich situerend van 1 februari 1995 tot 4 mei 1999; dat bovendien gebleken is dat betrokkene op
geen enkele wijze nog activiteiten van medische aard uitoefende in het ressort van de Provinciale Raad te Antwerpen; hetgeen eveneens bevestigd wordt door een adreswijziging
in 1985 en een correspondentie-adres in Tessenderlo, zoals blijkt uit de fiche van het inschrijvingsdossier (...);
(...) dat alleszins dient besloten te worden dat Dr. B. gedurende een zeer ruime periode
medische activiteiten uitvoerde te Tessenderlo zonder dat hij ingeschreven was op de lijst
van de Provinciale Raad te Limburg; dat zulks blijkt uit de lezing van de verschillende akten van oprichting van de vennootschappen waarin Dr. B. op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze betrokken is, meer bepaald (...).
(...) dat bevoegd is de Provinciale Raad in wiens ambtgebied de geneesheer zijn woonplaats heeft met name de plaats waar hij zijn voornaamste bedrijvigheid uitoefent (art. 2,
eerste lid K.B. nr. 79 van 10 november 1967); dat, zoals hierboven vermeld, Dr. B. zijn
voornaamste bedrijvigheid te Tessenderlo uitoefende, zonder op de lijst van de Provinciale Raad van de Orde te Limburg ingeschreven te zijn (art. 2, tweede lid van vermeld K.B.
nr. 79 van 10 november 1967; artt. 2,§1, 7, §1 en 38, §1, 1° K.B. nr. 78 van 10 november
1967; art. 21 K.B. van 6 februari 1970)
(...) dat bij overplaatsing van zijn woonplaats, met name van zijn medisch adres van uitoefening van de voornaamste bedrijvigheid naar een andere provincie, de betrokken arts
gehouden is luidens artikel 21 van het koninklijk besluit van 6 februari 1970 een aanvraag
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tot inschrijving op de lijst van de Orde te richten aan de voorzitter van de Provinciale
Raad van zijn woonplaats met een verklaring van aanwijzing van de huidige of toekomstige uitoefening van zijn voornaamste bedrijvigheid;
Dat bij verzuim van aanvraag en aanwijzing van de voornaamste medische bedrijvigheid de geneesheer zich blootstelt aan strafrechtelijke en tuchtrechtelijke vervolgingen.
(...) dat de Provinciale Raad te Antwerpen geen bevoegdheid bezit medische activiteiten verricht buiten zijn ressort onder de voorwaarden van het artikel 2, eerste lid van het
koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967, tuchtrechtelijk te beoordelen; dat desgevallend de toepassing van artikel 6, 4° van vermeld besluit kon overwogen worden".
Grieven
Overeenkomstig artikel 2, §1, eerste lid van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 mag niemand de geneeskunde uitoefenden zonder in het bezit te zijn van het
wettelijk vereiste diploma (of zonder te zijn vrijgesteld van deze voorwaarde) en zonder
de voorwaarde gesteld bij artikel 7, §§1 of 2 te vervullen.
Overeenkomstig artikel 7, §1 van hetzelfde besluit kan men de geneeskunde niet uitoefenen zonder vooraf zijn "titel" te hebben laten viseren door de bevoegde geneeskundige
commissie en, zo daartoe aanleiding bestaat, zonder inschrijving op de lijst van de voor
het beroep bevoegde Orde bekomen te hebben.
De uitoefening van de geneeskunde zonder inschrijving op een lijst van de Orde wordt
strafrechtelijk gesanctioneerd door artikel 38, §1, enig lid, 1° van genoemd koninklijk besluit nr. 78.
Overeenkomstig artikel 21, §1, eerste lid van het koninklijk besluit van 6 februari 1970
tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de Orde der geneesheren,
moet de aanvraag tot inschrijving op de lijst van de Orde worden gericht aan de voorzitter
van de provinciale raad van de woonplaats van de aanvrager.
Overeenkomstig artikel 2, eerste lid van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november
1967 betreffende de Orde der Geneesheren omvat de Orde der Geneesheren alle doctors
in de genees-, heel- en verloskunde die in België woonachtig zijn en ingeschreven zijn op
de lijst van de Orde van de provincie waar zij hun woonplaats hebben. Overeenkomstig
dezelfde bepaling wordt als woonplaats beschouwd de plaats waar de geneesheer zijn
voornaamste bedrijvigheid uitoefent.
Deze provinciale raden zijn overeenkomstig artikel 6 van hetzelfde koninklijk besluit
bevoegd om de lijst van de Orde op te maken, waarbij zij een inschrijving op de lijst kunnen weigeren of uitstellen.
Artikel 21, §2 van het koninklijk besluit van 6 (februari) 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de Orde der geneesheren, bepaalt wat de provinciale
raad aan wie een aanvraag tot inschrijving wordt gericht door een geneesheer die reeds op
een lijst van een andere raad is ingeschreven, dient te doen.
Uit de samenlezing van deze bepalingen volgt dat slechts tot de uitoefening van de geneeskunde mag worden overgegaan wanneer de geneesheer ingeschreven is op een provinciale lijst van de Orde der Geneesheren, met name de lijst van zijn woonplaats, waaronder moet worden begrepen de plaats waar de geneesheer zijn voornaamste bedrijvigheid uitoefent. Het behoort aan de geneesheer die zijn aanvraag tot inschrijving op een
provinciale lijst doet, te bepalen waar hij zijn voornaamste bedrijvigheid uitoefent of zal
uitoefenen.
Het behoort aan de geneesheer zonodig een wijziging van zijn inschrijving op een lijst
van de orde van een andere provincie door te voeren wanneer hij oordeelt dat zijn voornaamste bedrijvigheid zich heeft verplaatst binnen de grenzen van een andere provincie.
De provinciale raad is overeenkomstig artikel 6, enig lid, 1°, derde lid van het koninklijk

Nr. 544 - 30.10.03

HOF VAN CASSATIE

2009

besluit nr. 79 slechts bevoegd de naam van de geneesheer weg te laten van de lijst, wanneer hij daarom verzoekt.
Artikel 5 van het koninklijk besluit bepaalt dat in iedere provincie een provinciale raad
van de Orde der Geneesheren wordt opgericht die gezag en rechtsmacht heeft over de geneesheren die overeenkomstig artikel 2 op de lijst van de Orde van die provincies zijn ingeschreven.
Dezelfde provinciale raad heeft overeenkomstig artikel 6 van hetzelfde koninklijk besluit de bevoegdheid te waken over het naleven van de regelen van de medische plichtenleer en over de handhaving van de eer, de bescheidenheid de eerlijkheid en de waardigheid van de geneesheren die voorkomen op zijn lijst en dus geacht worden hun voornaamste bedrijvigheid te voeren in zijn provincie.
Deze bevoegdheid geldt niet alleen voor de handelingen gesteld door de geneesheer
binnen het grondgebied van de betreffende provincie, doch ook voor de handelingen gesteld buiten deze provincie.
Deze bevoegdheid geldt zolang de betrokken geneesheer ingeschreven is op de betreffende provinciale lijst van de Orde.
De provinciale raden bezitten niet de bevoegdheid een geneesheer eigenmachtig te
schrappen van de provinciale lijst wegens het vermeend uitoefenen van zijn voornaamste
bedrijvigheid binnen het grondgebied van een andere provincie. Alleen de geneesheer zelf
kan verzoeken weggelaten te worden van een lijst.
De provinciale raden verliezen evenmin hun bevoegdheid om zich uit te spreken over
de handelingen die door een geneesheer die op hun provinciale lijst is vermeld, werden
voltrokken, door het enkele feit dat deze geneesheer mogelijk zijn voornaamste bedrijvigheid heeft overgebracht binnen de grenzen van een andere provincie.
De Raad van beroep kon dienvolgens niet wettig oordelen dat de Provinciale Raad te
Antwerpen, op wiens lijst verweerder als geneesheer was ingeschreven, geen bevoegdheid
bezat medische activiteiten verricht buiten zijn ressort te beoordelen en dienvolgens niet
bevoegd was de tenlasteleggingen ten aanzien van verweerder te beoordelen.
De Raad van beroep schendt dienvolgens de artikelen 2, §1, eerste lid, 7, §1, eerste lid
en 38, §1, 1°, eerste lid van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (titel gewijzigd bij wet van 10 augustus 2001; artikel 7, §1, gewijzigd bij wetten van 6 augustus 1993 en 6 april 1995; artikel
38, §1, enig lid, 1°, gewijzigd bij wetten van 20 december 1974, 13 december 1976 en 6
april 1995), de artikelen 2, eerste lid en 5, eerste lid van het koninklijk besluit van 10 november 1967 betreffende de Orde der Geneesheren (artikel 5, eerste lid, gewijzigd bij koninklijk besluit van 26 december 1985) en artikel 21, §1, eerste lid en §2 van het koninklijk besluit van 6 februari 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden
van de Orde der geneesheren.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 5, eerste lid van het koninklijk besluit nr.
79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren, in iedere provincie een provinciale raad van de Orde der Geneesheren wordt opgericht die gezag
en rechtsmacht heeft over de geneesheren die overeenkomstig artikel 2, op de
lijst van de Orde van die provincies zijn ingeschreven;
Overwegende dat krachtens artikel 6, 2° van dit koninklijk besluit, de provinciale raden bevoegd zijn om te waken over het naleven van de regelen van de medische plichtenleer en over de handhaving van de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van de onder artikel 5, eerste lid, bedoelde geneeshe-
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ren;
Dat de bevoegdheid van de provinciale raad van de Orde zich uit te spreken
over handelingen gesteld door een op haar lijst ingeschreven arts buiten de provincie waarin hij is ingeschreven onverminderd geldt en niet wordt aangetast in
het geval een arts zijn woonplaats buiten de provincie waarin hij is ingeschreven
verplaatst zonder hiervoor de nodige regularisatie van inschrijving te hebben
aangevraagd en verkregen;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
eenparig beslissend,
Vernietigt de bestreden beslissing;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing;
Verwijst de zaak naar de Raad van Beroep van de Orde der geneesheren met
het Nederlands als voertaal, anders samengesteld;
Veroordeelt verweerder in de kosten.
30 oktober 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Geinger en Verbist.

Nr. 545
1° KAMER - 31 oktober 2003

BEZIT - GESTOLEN OF VERLOREN ZAAK - BESLAG DOOR DE GERECHTELIJKE OVERHEID
- GEEN VORDERING TOT TERUGGAVE VAN DE OORSPRONKELIJKE EIGENAAR - TERUGGAVE AAN DE
OORSPRONKELIJKE EIGENAAR DOOR DE GERECHTELIJKE OVERHEID - EIGENAAR TE GOEDER TROUW VORDERING TOT TERUGBETALING VAN DE PRIJS DIE DE GESTOLEN ZAAK HEM HEEFT GEKOST GEGRONDHEID.
De bezitter die te goeder trouw is, verliest het recht niet dat art. 2280 Ger.W. hem toekent
om de prijs die de gestolen of verloren zaak hem gekost heeft terugbetaald te krijgen,
door het loutere feit dat die zaak, nadat ze door de gerechtelijke overheid in beslag is
genomen, door haar is teruggegeven aan haar oorspronkelijke eigenaar en dat deze dus
de teruggave ervan niet heeft hoeven te vorderen. (Artt. 2279 en 2280 B.W.)
(GARANTA VERSICHERUNG A.G. T. AXA BELGIUM N.V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0567.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 22 mei 2002 door het Hof
van Beroep te Luik is gewezen.
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II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat ingevolge artikel 2280 van het Burgerlijk Wetboek, indien
de tegenwoordige bezitter van de gestolen of verloren zaak deze gekocht heeft
op een jaarmarkt of op een andere markt, of op een openbare verkoping, of van
een koopman die dergelijke zaken verkoopt, de oorspronkelijke eigenaar zich de
zaak niet kan doen teruggeven dan mits hij de prijs die zij hem gekost heeft, aan
de bezitter terugbetaalt;
Overwegende dat de bezitter die te goeder trouw is, het recht dat die bepaling
hem toekent om de prijs die de gestolen of verloren zaak hem gekost heeft terugbetaald te krijgen, niet verliest door het loutere feit dat die zaak, nadat ze door de
gerechtelijke overheid in beslag is genomen, door haar is teruggegeven aan haar
oorspronkelijke eigenaar en dat deze dus de teruggave ervan niet heeft hoeven te
vorderen;
Dat het middel, dat het tegengestelde aanvoert, faalt naar recht;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
31 oktober 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Fettweis – Andersluidende conclusie1 van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaat: mr. De Bruyn.
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1º RECHTSMISBRUIK - VORDERING IN RECHTE - TERGEND GEDING - MISBRUIK VAN
HET RECHT OM IN RECHTE OP TE TREDEN.
2º VORDERING IN RECHTE - TERGEND GEDING - RECHTSMISBRUIK - MISBRUIK VAN
1 Het O.M. las het middel anders en achtte het gegrond in zoverre dit het bestreden arrest verwijt
geoordeeld te hebben dat verweerster, zijnde de diefstalverzekeraar van het voertuig, die in de
rechten van zijn oorspronkelijke eigenaar was getreden, en de verkoper van het wrak, de “huidige
eigenaar van de zaak” was in de zin van art. 2280 B.W., op grond dat de koper van het wrak, wegens
de nietigheid van de verkoop van andermans zaak, niet meer dienstig voor zichzelf bezat maar wel
voor rekening van de oorspronkelijke eigenaar. Art. 1599 B.W. Betreffende de nietigheid van de
verkoop van andermans zaak, dat overigens enkel door de koper en niet door de verkoper kan worden
aangevoerd, heeft niet als gevolg dat de koper, vanaf het ogenblik dat hij de oorsprong van de
gestolen zaak kent, niet langer voor zichzelf maar voor rekening van de verkoper bezit.
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- TERGENDE AARD - WEERSLAG.

1º en 2° Een geding kan niet alleen tergend zijn wanneer een partij de bedoeling heeft een
andere partij schade te berokkenen, maar ook wanneer zij haar recht om in rechte op te
treden uitoefent op een wijze die de perken van de normale uitoefening van dat recht
door een bedachtzaam en zorgvuldig persoon kennelijk te buiten gaat.
(E. T. T.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0602.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 17 mei 2002 door het Hof
van Beroep te Luik is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat een geding niet alleen tergend kan zijn wanneer een partij de
bedoeling heeft een andere partij schade te berokkenen, maar ook wanneer zij
haar recht om in rechte op te treden uitoefent op een wijze die de perken van de
normale uitoefening van dat recht door een bedachtzaam en zorgvuldig persoon
kennelijk te buiten gaat;
Overwegende dat het middel dat aanvoert dat de tergende aard van een geding
de bedoeling om schade te berokkenen impliceert, faalt naar recht;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
31 oktober 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Fettweis – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie1 van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Gérard.

1 Het O.M. besloot eveneens tot verwerping van het cassatieberoep, maar op grond dat het enige
middel feitelijke grondslag mist in zoverre het alleen berust op de stelling dat de veroordeling wegens
tergende rechtsvordering maar steunt op een schuldige lichtzinnigheid van eiser die immers vorderde
dat verweerster veroordeeld zou worden tot betaling van een miljoen BEF, terwijl het bestreden arrest
voorts ook steunt op eisers algemeen gedragspatroon in de context van die vordering.

