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Nr. 55
3° KAMER - 2 februari 2004

MISDRIJF — SOORTEN — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND MISDRIJF VOORTGEZET MISDRIJF - VERJARING - VERTREKPUNT.
Artikel 45 van de Wet van 11 juli 1994 heeft de regel dat in geval van eenheid van misdadig
opzet, de verjaring van de strafvordering een aanvang neemt vanaf het laatste feit dat
met hetzelfde opzet is gepleegd, niet gewijzigd. (Art. 65 Sw., vóór de vervanging daarvan
door art. 45 Wet 11 juli 1994 betreffende de politierechtbanken en houdende een aantal
bepalingen betreffende de versnelling en de modernisering van de strafrechtspleging)
(J. RAMEYSEN B.V.B.A. T. C.)

ARREST

(A.R. S.03.0059.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 november 2002 gewezen
door het Arbeidshof te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6, 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 15 en 20, 3° van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- artikel 65 van het Strafwetboek, in de versie na de vervanging daarvan door artikel 45
van de wet 11 juli 1994 betreffende de politierechtbanken en houdende een aantal bepalingen betreffende de versnelling en de modernisering van de strafrechtspleging;
- de artikelen 3, 4, 26 en 28 van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande
Titel van het Wetboek van Strafvordering;
- de artikelen 1147, 1184, tweede lid, 1382, 1383 en 2262bis, §1, tweede lid van het
Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 9, 11 en 42, 1° van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers;
- het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen, ook beschikkingsbeginsel genoemd, zoals neergelegd onder meer in artikel 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van de rechten van de verdediging,
zoals neergelegd o.m. in artikel 6, 1 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op
4 november 1950, en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, en in artikel 14, lid 1 van het
Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerlijke en politieke rechten, op-
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gemaakt te New York op 19 december 1966, en goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de vordering
van verweerder om eiseres te veroordelen tot betaling van achterstallig loon en dakdekkerstoeslag, minstens een schadevergoeding gelijk aan de bedragen daarvan, bedragen te
vermeerderen met wettelijke interest, verwijl- of vergoedende en gerechtelijke interest,
die vordering niet verjaard voor de periode vóór juli 1995 en het hoger beroep van eiseres
ontvankelijk doch ongegrond, op grond van de volgende motieven:
"De verjaring van de vordering tot achterstallig loon voor juli 1995
(Eiseres) beroept zich op artikel 65 van het Strafwetboek om voor te houden dat het
collectief misdrijf als rechtsfiguur ophoudt te bestaan. Artikel 65 van het Strafwetboek
handelt enkel over de straftoemeting van een collectief of voortgezet misdrijf en de strafrechter dient bij de straftoemeting rekening te houden met de reeds uitgesproken straffen.
De feitenrechter beoordeelt soeverein of misdrijven door eenzelfde feit of door afzonderlijke feiten wegens de eenheid van opzet, één enkel strafbaar feit opleveren.
De verjaringstermijn van de strafvordering met betrekking tot een collectief misdrijf
begint te lopen vanaf het laatste feit dat met datzelfde opzet is gepleegd.
(Cass. 8 maart 2000, J.L.M.B. 2000, 1119; Rev. Dr. Pén. 2000,844).
Artikel 9 van de Loonbeschermingswet regelt de uitbetaling van het op gezette tijden
verschuldigde loon.
Artikel 42 van de Loonbeschermingswet stelt de werkgever die zich schuldig maakt aan
de overtreding van artikel 9 strafbaar.
Sedert het Arbitragehof in zijn arrest nr. 25/95 van 21 maart 1995 artikel 26 van de
Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering strijdig achtte met de artikelen
10 en 11 van de Grondwet kwam ook de grondwettelijkheid van de verjaringstermijnen in
het arbeidsrecht aan de orde.
Het Arbitragehof heeft in zijn arrest nr. 13/97 van 18 maart 1997 geoordeeld dat artikel
26 Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering artikel 10 van de Grondwet
niet schendt doordat het de verjaringstermijn van de vordering van een werknemer die
steunt op sommige tekortkomingen van de werkgever die een overtreding vormden op vijf
jaar (heeft) vastgesteld terwijl artikel 15, lid 1 van de Arbeidsovereenkomstenwet de verjaringstermijn van de rechtsvordering die steunt op de arbeidsovereenkomst beperkt tot
één jaar na het einde van de overeenkomst.
De niet-betaling van het verschuldigde loon op gezette tijden houdt in dat er geen betaling is op het daartoe gestelde tijdstip.
Voor de strafbaarheid van het niet-uitbetalen van de verschuldigde lonen op het daartoe
gestelde tijdstip is niet vereist dat die lonen bij algemene verbindend verklaarde C.A.0.
zijn bepaald.
(Cass. 17 juni 1996, R.W. 1996-97, 851 met noot van MARC DEVOS).
De burgerlijke vordering ex delicto werd tijdig ingesteld en alle sommen die sedert het
aangaan van de arbeidsovereenkomst niet werden betaald kunnen worden opgeëist.
(W. VAN EECKHOUTTE "De verjaring van de burgerlijke vordering op grond van een misdrijf" in ATO, B. MERGITS, 0. VANACHTER, W. VAN EECKHOUTTE en D. VOTQUENNE, 1003, 10-230,
R. BOES, "De wet van 12 april 1965 op de bescherming van het loon" in Arbeidsrecht
C.A.D. Brugge, Die Keure (II-19-1) nr. 325, II 19-242).
De niet betaling van het verschuldigde loon op gezette tijden is een collectief misdrijf
en de verjaringstermijn begint te lopen vanaf het laatste feit dat met hetzelfde opzet is ge-
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pleegd.
De vordering is bijgevolg niet verjaard".
Grieven
Artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaalt
dat de rechtsvorderingen die uit de overeenkomst ontstaan, één jaar na het eindigen van
deze overeenkomst verjaren, of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag overschrijden.
Krachtens artikel 26 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering, hieronder afgekort als de Voorafgaande Titel van het
Wetboek van Strafvordering, op grond van artikel 28 van dezelfde voorafgaande titel van
toepassing in alle door bijzondere wetten geregelde zaken, verjaart de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf volgens de regels van het Burgerlijk Wetboek of van
de bijzondere wetten die van toepassing zijn op de rechtsvordering tot vergoeding van de
schade. Zij kan echter niet verjaren voor de strafvordering. Krachtens artikel 2262bis, §1,
tweede lid van het Burgerlijk Wetboek verjaren alle rechtsvorderingen tot vergoeding van
schade op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid door verloop van vijf jaar vanaf
de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van
de verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon.
De burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf bedoeld in artikel 26 van de
Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, is, zoals blijkt uit artikel 4 van
die voorafgaande titel, de rechtsvordering tot herstel van de schade door een misdrijf veroorzaakt, die steunt op de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek. Zij vereist,
naast het bestaan van een misdrijf, als voorwerp van de vordering de vergoeding van
schade die in oorzakelijk verband staat met het misdrijf.
Artikel 9 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon van
werknemers, hieronder afgekort als de Loonbeschermingswet, regelt de betaling van het
"op gezette tijden" verschuldigde loon en schrijft daarvoor een bepaalde periodiciteit, bepaalde tijdstippen en bepaalde termijnen van betaling voor. Artikel 11 van de Loonbeschermingswet bepaalt wanneer het nog verschuldigde loon moet worden uitbetaald wanneer de dienstbetrekking een einde heeft genomen. Artikel 42, 1° van de Loonbeschermingswet stelt de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers die zich schuldig hebben
gemaakt aan overtreding van (onder meer) de artikelen 9 en 11 van die wet, strafbaar. Uit
die bepalingen volgt dat een misdrijf is, de niet-betaling van het loon met de voorgeschreven frequentie, op het voorgeschreven tijdstip of binnen de voorgeschreven periode, welke laatste verschillen naargelang de werknemer nog in dienst is dan wel de dienstbetrekking reeds een einde heeft genomen. De niet-betaling van het loon houdt in dat er geen
betaling is met de voorgeschreven periodiciteit, op de voorgeschreven tijdstippen of binnen de voorgeschreven termijnen, wat strafbaar is op grond van artikel 42, 1° van de
Loonbeschermingswet.
Uit de dagvaarding en de conclusies van de partijen, uit de uiteenzetting van de feiten
door de eerste rechter, die het bestreden arrest als oordeelkundig aanmerkt en die het als
herhaald overneemt en uit de overwegingen van het bestreden arrest zelf, blijkt dat verweerder op 6 juli 1992 in dienst trad van eiseres, dat hij tot 1 januari 1996 betaald werd
als ongeschoold arbeider, dat hij voorhoudt dat hij vanaf zijn derde jaar tewerkstelling,
zijnde vanaf 6 juli 1995, diende te worden bezoldigd als een geschoold arbeider eerste
graad zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden gesloten in het Paritair comité voor het bouwbedrijf.
Verweerder dagvaardde eiseres op 24 juli 2000 om haar te horen veroordelen tot betaling van het verschil tussen het hem betaalde loon en het loon voor een geschoolde eerste
graad tussen 6 juli 1995 tot 24 februari 2000, evenals de dakdekkerstoeslag gelijk aan vier
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procent van het loon waarin die collectieve arbeidsovereenkomst eveneens voorziet, "minstens een schadevergoeding gelijk aan deze bedragen", te vermeerderen met de wettelijke,
de verwijlinterest, minstens de vergoedende interest, en de gerechtelijke interest.
(...)
2. Tweede onderdeel
(...)
2.3. Derde subonderdeel
De verplichting het loon te betalen op het daartoe gestelde tijdstip, waarvan het verzuim
strafbaar is gesteld door artikel 42, 1°, juncto artikel 9 van de Loonbeschermingswet, is
een misdrijf dat door één enkel verzuim op het ogenblik waarop moet worden betaald,
voltrokken is. Zodanig misdrijf is aflopend.
Krachtens artikel 65 van het Strafwetboek, zoals vervangen door artikel 45 van de wet
11 juli 1994 betreffende de politierechtbanken en houdende een aantal bepalingen betreffende de versnelling en de modernisering van de strafrechtspleging, wordt, als verschillende misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet en zij gelijktijdig worden voorgelegd aan eenzelfde feitenrechter, alleen de
zwaarste straf uitgesproken. Indien de feitenrechter vaststelt dat misdrijven die reeds het
voorwerp waren van een in kracht van gewijsde gegane beslissing en andere feiten die
voor hem aanhangig zijn en die, in de veronderstelling dat zij bewezen zouden zijn, aan
die beslissing voorafgaan en samen met de eerste misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet, houdt hij bij de straftoemeting rekening met de reeds uitgesproken straffen.
Uit de aldus vervangen versie van die bepaling blijkt dat verschillende feiten, ook al
kunnen zij beschouwd worden als zijnde verbonden door een eenheid van opzet, toch
apart kunnen worden beoordeeld.
Daaruit volgt dat, ook al bestaat er eenheid van opzet, verscheidene misdrijven niet
meer als één misdrijf kunnen worden beschouwd en dat met andere woorden de rechtsfiguur van het collectief misdrijf, anders dan het bestreden arrest voorhoudt, sinds de vervanging van artikel 65 van het Strafwetboek door artikel 45 van de wet van 11 juli 1994
heeft opgehouden te bestaan.
De verjaringstermijn van de strafvordering en derhalve ook die van de burgerlijke vordering op grond van een misdrijf bedoeld in artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het
Wetboek van Strafvordering beginnen in geval zij betrekking hebben op verscheidene
misdrijven, dan ook te lopen bij het voltooien van elk van de misdrijven, ook als zij de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet.
Het bestreden arrest kon niet wettig beslissen dat de niet betaling van het verschuldigde
loon op gezette tijden een collectief misdrijf is en dat de verjaringstermijn begint te lopen
vanaf het laatste feit dat met hetzelfde opzet is gepleegd (schending van artikel 65 van het
Strafwetboek, in de versie na de vervanging daarvan door artikel 45 van de wet 11 juli
1994 betreffende de politierechtbanken en houdende een aantal bepalingen betreffende de
versnelling en de modernisering van de strafrechtspleging, de artikelen 3, 4, 26 en 28 van
de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, de artikelen 1382, 1383 en 2262bis, §1, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek en
de artikelen 9, 1 1 en 42, 1° van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van
het loon der werknemers ).

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede onderdeel
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(...)
2.3. Derde subonderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 65, eerste lid van het Strafwetboek, zoals
vervangen door artikel 45 van de wet van 11 juli 1994, alleen de zwaarste straf
wordt uitgesproken wanneer verschillende misdrijven die de opeenvolgende en
voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet, gelijktijdig worden
voorgelegd aan eenzelfde feitenrechter;
Dat het tweede lid van die bepaling de straftoemeting regelt ingeval de rechter
vaststelt dat het feit dat bij hem aanhangig is, de voortzetting is van een misdrijf
dat reeds het voorwerp was van een in kracht van gewijsde gegane beslissing;
Overwegende dat artikel 45 van de wet van 11 juli 1994 de regel dat in het geval van eenheid van misdadig opzet, de verjaring van de strafvordering een aanvang neemt vanaf het laatste feit dat met hetzelfde opzet is gepleegd, niet heeft
gewijzigd;
Dat het subonderdeel dat ervan uitgaat dat dit artikel die regel heeft opgeheven, faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
2 februari 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 56
2° KAMER - 3 februari 2004

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE - UITSTEL VAN DE ZAAK - BESLISSING OVER DE GROND VAN DE ZAAK.
2º INFORMATIEMAATSCHAPPIJ - ELEKTRONISCHE HANDEL - TUSSENPERSONEN
- AANSPRAKELIJKHEID - ARTT. 18 EN 20 WET 11 MAART 2003.
3º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - ONTVANKELIJKHEID.
4º EUROPESE UNIE — ALLERLEI - EUROPESE RICHTLIJN - CASSATIEMIDDEL - GEEN
AANVOERING VAN NIET-CORRECTE OMZETTING - ONTVANKELIJKHEID.
5º OPENBARE SCHENNIS VAN DE GOEDE ZEDEN - TENTOONSTELLEN OF
VERSPREIDEN VAN ZINNEBEELDEN, VOORWERPEN, FILMS, FOTO'S,
DIA'S OF ANDERE BEELDDRAGERS - AANLEGGEN VAN HYPERLINKS.
1º Het is niet vereist dat de rechter die mede beraadslaagd heeft en die op het ogenblik van
de uitspraak van het arrest wettig verhinderd is en vervangen wordt ingevolge
bevelschrift van de eerste voorzitter van het hof van beroep, aanwezig is op de zittingen
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waarop de zaak wegens verder beraad op een latere datum wordt uitgesteld1. (Art. 779
Ger.W.)
2º De artikelen 18 en 20 van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische
aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij voorzien voor iedere
dienstverlener die als tussenpersoon in de zin van deze wet fungeert in een uitsluiting
van aansprakelijkheid, in zoverre diens activiteit een louter technisch, automatisch en
passief karakter heeft, wat inhoudt dat de tussenpersoon noch kennis noch controle heeft
over de informatie die wordt doorgegeven of opgeslagen.
3º en 4° Het middel dat schending aanvoert van een Europese richtlijn, zonder voor te
houden dat de wet een niet-correcte omzetting van deze richtlijn zou inhouden, is niet
ontvankelijk bij gebrek aan belang.
5º Onder tentoonstellen of verspreiden in de zin van artikel 383bis, §1 Strafwetboek, moet
eveneens worden begrepen het aanleggen op een website van hyperlinks naar
zinnebeelden, voorwerpen, films, foto's, dia's of andere beelddragers die houdingen of
seksuele handelingen met pornografisch karakter voorstellen waarbij minderjarigen
betrokken zijn of worden voorgesteld.
(R.)

ARREST

(A.R. P.03.1427.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 7 oktober 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie vier middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat artikel 779, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat het vonnis enkel kan worden gewezen door het voorgeschreven aantal rechters die alle zittingen over de zaak moeten bijgewoond hebben, een en ander op
straffe van nietigheid;
Overwegende dat niet is vereist dat de rechter die mede beraadslaagd heeft en
die op het ogenblik van de uitspraak van het arrest wettig verhinderd is en vervangen wordt ingevolge bevelschrift van de eerste voorzitter van het hof van beroep, aanwezig is op de zittingen waarop de zaak wegens verder beraad op een
latere datum wordt uitgesteld;
Dat het middel faalt naar recht;
1 Cass., 18 sept. 2001, A.R. P.99.1878.N, nr. 469; Cass., 2 okt. 2001, A.R. P.00.0049.N, nr. 511.
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2. Tweede middel in zijn geheel
Overwegende dat artikel 20, §1 van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij bepaalt dat, wanneer een dienst van de informatiemaatschappij bestaat in de opslag
van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie, de dienstverlener
niet aansprakelijk is voor de op verzoek van de afnemer van de dienst opgeslagen informatie, op voorwaarde dat:
1° de dienstverlener niet daadwerkelijk kennis heeft van de onwettige activiteit
of informatie, of wat een schadevergoedingsvordering betreft, geen kennis heeft
van feiten of omstandigheden waaruit het onwettelijke karakter van de activiteit
of de informatie blijkt; of
2° de dienstverlener, zodra hij van het bovenbedoelde daadwerkelijk kennis
heeft, prompt handelt om de informatie te verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk te maken en voor zover hij handelt overeenkomstig §3 van deze bepaling;
Dat §2 van hetzelfde artikel bepaalt dat §1 niet van toepassing is wanneer de
afnemer van de dienst op gezag of onder toezicht van de dienstverlener handelt;
Overwegende dat artikel 18 van deze wet eveneens onder bepaalde voorwaarden voorziet in een uitsluiting van aansprakelijkheid van de dienstverlener voor
de doorgegeven informatie wanneer de dienst van de informatiemaatschappij bestaat in het doorgeven in een communicatienetwerk van een door een afnemer
van de dienst verstrekte informatie, of in het verschaffen van toegang tot een
communicatienetwerk;
Overwegende dat deze bepalingen evenwel slechts voor iedere dienstverlener
die als tussenpersoon in de zin van deze wet van 11 maart 2003 fungeert, in een
uitsluiting van aansprakelijkheid voorzien, in zoverre diens activiteit een louter
technisch, automatisch en passief karakter heeft, wat inhoudt dat de tussenpersoon noch kennis noch controle heeft over de informatie die wordt doorgegeven
of opgeslagen;
Overwegende dat deze wet in werking getreden is op 27 maart 2003, hetzij tijdens de periode van het beraad voor het hof van beroep; dat deze wet, in zoverre
ze een strafuitsluitingsgrond invoert, ook van toepassing is op feiten gepleegd
vóór zij in werking is getreden;
Overwegende dat eiser aanvoert dat de telastgelegde activiteit bestaat in het
uitbaten van een website van waaruit derden hyperlinks kunnen aanleggen naar
vreemde websites en dat het arrest ten onrechte geen toepassing maakt van de
strafuitsluitingsgronden die opgenomen zijn in de artikelen 18 en 20 van de
voornoemde wet, bepalingen die ingevolge artikel 2 van het Strafwetboek toepassing dienen te vinden op de geïncrimineerde activiteit;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen "dat de betrokkenheid van (eiser) bij de verspreiding van kinderporno via het internet er immers in bestond
een website gekocht, verder uitgebouwd en economisch geëxploiteerd te hebben
waarop, onder zijn verantwoordelijkheid, een verzameling van hyperlinks werd
aangeboden die duidelijk onder één gemeenschappelijke noemer kunnen gebracht worden, met name kinderpornoafbeeldingen" en dat het argument van ei-
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ser dat de exploitant van de site niet aansprakelijk kan gesteld worden voor de
"concrete inhoud van de websites waarnaar de hyperlinks verwijzen, geen hout
snijdt, nu zijn betrokkenheid met zekerheid blijkt uit het feit zelf dat de hyperlinks verzameld en aangeboden werden op zijn site en dit, in weerwil van zijn
beweringen daaromtrent, effectief gebeurde met zijn medeweten";
Dat zij verder oordelen "dat inderdaad uit de eigen verklaring van beklaagde
ter zitting van de eerste rechter blijkt dat hij wel degelijk betrokken was bij het
publiceren van de hyperlinks waarop de illegale kinderporno werd aangetroffen
op zijn website [...]";
Overwegende dat uit deze motieven van de appèlrechters blijkt dat zij van oordeel zijn dat het aanleggen van hyperlinks door derden op de website van eiser
gebeurde onder zijn toezicht en met zijn medeweten;
Overwegende dat daaruit volgt dat eiser als dienstverlener geen beroep kan
doen op de strafuitsluitingsgrond van de artikelen 18 en 20, §1 van voornoemde
wet;
Dat het middel, in zoverre het schending aanvoert van de wet van 11 maart
2003 en van artikel 2 Strafwetboek, niet kan worden aangenomen;
Overwegende voor het overige dat het middel, in zoverre het schending aanvoert van de richtlijn van 8 juni 2000 inzake elektronische handel, niet voorhoudt
dat de wet van 11 maart 2003 een niet-correcte omzetting van deze richtlijn zou
inhouden;
Dat het middel in zoverre bij gebrek aan belang evenmin ontvankelijk is;
3. Derde middel
Overwegende dat het middel afgeleid is uit de in het tweede middel vergeefs
aangevoerde onwettigheid, mitsdien niet ontvankelijk is;
4. Vierde middel
Overwegende dat artikel 383bis, §1 Strafwetboek, onverminderd de toepassing
van de artikelen 379 en 380, diegene bestraft die zinnebeelden, voorwerpen,
films, foto's, dia's of andere beelddragers die houdingen of seksuele handelingen
met pornografisch karakter voorstellen waarbij minderjarigen betrokken zijn of
worden voorgesteld, tentoonstelt, verkoopt, verhuurt, verspreidt, uitzendt of
overhandigt, ze met het oog op de handel of verspreiding vervaardigt of in voorraad heeft, invoert of doet invoeren, aan een vervoer- of een distributieagent
overhandigt;
Overwegende dat onder tentoonstellen of verspreiden in de zin van deze bepaling, eveneens moet worden begrepen het aanleggen op een website van hyperlinks naar zinnebeelden, voorwerpen, films, foto's, dia's of andere beelddragers
die houdingen of seksuele handelingen met pornografisch karakter voorstellen
waarbij minderjarigen betrokken zijn of worden voorgesteld;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
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gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
3 februari 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. S. Doukhopelnikoff, Hasselt, T. De Meese, Brussel en C. De Preter, Brussel.

Nr. 57
2° KAMER - 4 februari 2004

1º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - ALGEMEEN REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - SANCTIE - VEROORDELING TOT EEN STRAF REDENGEVING.
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - SANCTIE - VEROORDELING TOT
EEN STRAF - REDENGEVING.
3º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - ALGEMEEN REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - SANCTIE - STRAFVERMINDERING - BEGRIP.
4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - SANCTIE – STRAFVERMINDERING
- BEGRIP.
1º en 2° De rechter kan zich niet ervan onthouden de overschrijding van de redelijke termijn
die hij vaststelt, te bestraffen; wanneer die omstandigheid geen weerslag heeft gehad op
de bewijsvoering of op de uitoefening van het recht van verdediging, kan hij ofwel een
veroordeling door een gewone schuldigverklaring opleggen ofwel een lagere straf dan de
bij wet bepaalde minimumstraf opleggen overeenkomstig art. 21ter V.T.Sv., ofwel een
straf uitspreken die bij wet is bepaald maar op een reële en meetbare wijze is verminderd
t.o.v. die welke hij had uitgesproken als hij de overdreven duur van de rechtspleging niet
had vastgesteld; geen enkele wetsbepaling verplicht hem evenwel, wanneer hij de straf
op die grond vermindert, daarenboven de straf te bepalen die hij bij ontstentenis van een
dergelijke overschrijding had opgelegd1. (Art. 6.1 E.V.R.M.; Art. 21ter V.T.Sv.)
3º en 4° Wanneer de appèlrechters, bij het wijzigen van de desbetreffende beslissing van
de eerste rechter, de overdreven duur van de rechtspleging vaststellen, dan moeten zij
de door hen opgelegde straf verminderen t.o.v. die welke zij hadden opgelegd als de
zaak zonder vertraging was berecht, en niet t.o.v. die welke de eerste rechter in
aanmerking heeft genomen. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
(O. e.a. T. B. e.a.)

ARREST (vertaling)

1 Zie Cass., 17 okt. 2001, A.R. P.01.0807.F, nr. 550; 28 jan. 2004, A.R. P.03.1533.F, nr. 51.
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(A.R. P.03.1370.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 18 september 2003 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers voeren een middel aan in een memorie, waarvan een eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen over de
strafvordering:
Over het middel:
Overwegende dat de rechter zich er niet van kan onthouden de overschrijding
van de redelijke termijn die hij vaststelt, te sanctionneren;
Dat hij, wanneer die omstandigheid, zoals te dezen, geen weerslag heeft gehad
op de bewijsvoering of op de uitoefening van het recht van verdediging, ofwel
een veroordeling door een gewone schuldigverklaring ofwel een lagere straf dan
de bij wet bepaalde minimumstraf kan opleggen overeenkomstig artikel 21ter
van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, ofwel een straf
kan opleggen die bij wet is bepaald maar op een reële en meetbare wijze is verminderd ten opzichte van die welke hij had uitgesproken als hij de overdreven
duur van de rechtspleging niet had vastgesteld; dat, wanneer hij de straf op die
grond vermindert, geen enkele wetsbepaling hem evenwel verplicht daarenboven
de straf te bepalen die hij bij ontstentenis van een dergelijke overschrijding had
opgelegd;
Overwegende dat de appèlrechters, wanneer zij de beslissing van de eerste
rechter wat dat betreft wijzigen en daarbij de overdreven duur van de rechtspleging vaststellen, de door hen opgelegde straf moeten verminderen ten opzichte
van die welke zij hadden opgelegd als de zaak zonder vertraging was berecht, en
niet ten opzichte van die welke de eerste rechter in aanmerking heeft genomen;
Overwegende dat het arrest de aan de eisers verweten telastlegging bewezen
verklaart, met name dat zij, als dader of mededader, op 5 oktober 1995 opzettelijk slagen of verwondingen hebben toegebracht die een ziekte of ongeschiktheid
tot het verrichten van persoonlijke arbeid tot gevolg hebben gehad;
Overwegende dat die telastlegging door artikel 399, eerste lid van het Strafwetboek, bestraft wordt met een gevangenisstraf van twee maanden tot twee jaar
en een geldboete van vijftig tot tweehonderd frank;
Overwegende dat de appèlrechters elke eiser veroordelen tot een gevangenisstraf van zes maanden, met een uitstel van drie jaar, en een geldboete van vijfhonderd frank, die in euro is omgezet;
Dat zij de maat van die straf verantwoorden door enerzijds erop te wijzen dat
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de redelijke termijn was overschreden en dat daarmee rekening moest worden
gehouden, en anderzijds te wijzen op het geweld waaraan de eisers zich schuldig
hebben gemaakt en op hun bijzonder verachtelijk gedrag ten aanzien van een lerares, die zij in het bijzijn van haar leerlingen hebben geslagen in de uitoefening
van haar ambt;
Dat, aldus, de appèlrechters niet alleen de straffen bevestigen die zijn opgelegd
door de eerste rechter, die de overschrijding van de redelijke termijn niet had
vastgesteld, maar de sanctie die zij aan de eisers hebben opgelegd als de zaak
zonder vertraging was berecht, op een reële en meetbare wijze hebben verminderd;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
(...);
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
4 februari 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. M. Graindorge, Brussel en J. Arnould, Brussel.

Nr. 58
2° KAMER - 4 februari 2004

1º VREEMDELINGEN - KANDIDAAT-VLUCHTELING - WEIGERING VAN VERBLIJF BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN - MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS - DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL - BEGRIP.
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 13 - VREEMDELING KANDIDAAT-VLUCHTELING - WEIGERING VAN VERBLIJF - BEVEL OM HET
GRONDGEBIED TE VERLATEN - MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - DAADWERKELIJK
RECHTSMIDDEL - BEGRIP.
1º en 2° Een rechtsmiddel dat een weerslag kan hebben op een maatregel van
vrijheidsberoving, hoeft deze niet noodzakelijkerwijs op te schorten om effectief te zijn 1.
(Art. 13 E.V.R.M.)
(D.)

ARREST (vertaling)

1 Zie Cass., 14 maart 2001, A.R. P.01.0179.F, nr. 133, met concl. adv.-gen. S REUTELS; 21 maart 2001,
A.R. P.01.1705.F, nr. 151; 12 aug. 2003, A.R. P.03.1003.F, nr. 401.
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(A.R. P.03.1764.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 december 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een verzoekschrift, waarvan een eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel:
Overwegende dat, krachtens artikel 13 van het Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, eenieder wiens rechten en
vrijheden, die in dat verdrag zijn vermeld, zijn geschonden, recht heeft op daadwerkelijke rechtshulp voor een nationale instantie, zelfs als die schending zou
zijn begaan door personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie;
Overwegende dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen eisers asielaanvraag niet-ontvankelijk heeft verklaard en dat het beroep tot nietigverklaring die deze tegen die beslissing heeft ingesteld, nog steeds
hangende is voor de Raad van State;
Dat eiser betoogt dat dit beroep niet effectief is, aangezien het noch de maatregel tot verwijdering uit het Koninkrijk noch de daartoe uitgevaardigde maatregel
tot vrijheidsberoving opschort;
Overwegende dat het middel niet ontvankelijk is, in zoverre het berust op de
dubbele hypothese dat, niet alleen, eisers opsluiting zal blijven voortduren tot
zijn verwijdering, maar daarenboven zal plaatsvinden vóór het beëindigen van de
ingestelde rechtsplegingen;
Overwegende, voor het overige, dat een rechtsmiddel dat een weerslag kan
hebben op een maatregel van vrijheidsberoving, deze niet noodzakelijkerwijs
hoeft op te schorten om effectief te zijn;
Dat het middel in zoverre 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.
4 februari 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. R. Lecomte, Luik.
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Nr. 59
1° KAMER - 5 februari 2004

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — INCIDENTEEL BEROEP - VORM.
2º VORDERING IN RECHTE - VORM - CONCLUSIE - MOTIEVEN - DICTUM - VORDERING
REGELMATIG AAN DE RECHTER VOORGELEGD - BEGRIP.
1º Het incidenteel beroep is, in beginsel, aan geen andere vormvereisten onderworpen dan
die welke gelden voor de conclusie1; een partij kan incidenteel beroep instellen door een
beslissing aan te vechten en de hervorming van het bestreden vonnis te vragen in de
motieven van haar conclusie voor de rechter in hoger beroep, ook al wordt in het dictum
van deze conclusie geen hervorming van het bestreden vonnis gevraagd. (Artt. 741 tot
744, 1042, 1054 en 1056, 4° Ger.W.)
2º Een vordering die is opgenomen in de motieven van een conclusie, is regelmatig aan de
rechter voorgelegd, zelfs wanneer zij niet herhaald wordt in het dictum van deze
conclusie2. (Artt. 741 tot 744 en 1042 Ger.W.)
(B. T. B.V.B.A. Albert VAN DAMME e.a.)

ARREST

(A.R. C.01.0372.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 maart 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen rechtsbeginsel dat afstand van recht strikt dient te worden geïnterpreteerd;
- de artikelen 28, 741, 742 zoals gewijzigd bij artikel 9 van de wet van 24 juni 1970,
743, zoals vervangen bij artikel 18 van de wet van 3 augustus 1992, 744, 745 zoals gewijzigd bij artikel 19 van de wet van 3 augustus 1992, 746, 809, 1042, 1044, 1045, 1050 zoals gewijzigd bij artikel 42 van de wet van 3 augustus 1992, 1054, in het bijzonder eerste
lid, 1056, in het bijzonder 4°, 1068, in het bijzonder eerste lid, 1397, 1398 en 1402 van
het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
1 Cass., 30 sept. 1996, A.R. nr. S.95.0055.F, A.C. 1996, nr. 337; Cass., 25 mei 1998, A.R. nr.
S.97.0081.F, nr. 269.
2 Cass., 26 sept. 1958, A.C. 1959, 84; Cass., 30 sept. 1996, A.R. nr. S.95.0055.F, A.C. 1996, nr. 337.
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Het hof van beroep beslist dat het vonnis van de eerste rechter van 3 mei 2000 ten opzichte van eiser definitief wordt verklaard, het beperkt hoger beroep uitgaande van tweede
verweerster ontvankelijk in zoverre het gericht is tegen de eiser, doet het vonnis van de
eerste rechter enkel teniet in de mate dat het beslist omtrent de vordering tot vrijwaring
van eiser tegen tweede verweerster en, daaromtrent opnieuw wijzende, verklaart de vordering tot vrijwaring ongegrond en veroordeelt eiser tot de kosten van de tweede verweerster in iedere aanleg, o.m. op de volgende gronden:
"Het bestreden vonnis werd op 28 juni 2000 betekend aan (de eiser), die de hoofdsom
vermeerderd met rente en uitvoeringskosten (2.989.864 BEF) heeft voldaan.
Bespreking:
Het hoger beroep beoogt de afwijzing van de vordering tot vrijwaring. (Eiser) vraagt
enkel de bevestiging van de bestreden beslissing.
(Tweede verweerster) werpt vooreerst op dat een fout van haar verzekerde niet bewezen wordt.
(Eiser) is eveneens van oordeel dat ten onrechte werd beslist dat zijn aansprakelijkheid
vast staat". (...)
"Betekenisvol is het feit dat (eiser) het vonnis uitvoert, zonder te laten blijken van enig
voorbehoud, zonder zelfs voor te houden dat hij zulk voorbehoud maakte, bovendien niet
eens incidenteel beroep instelt. Hij aanvaardt m.a.w. zijn aansprakelijkheid t.o.v. (eerste
verweerster)" (...).
"(Eiser) zelf neemt een tweeslachtig, tegenstrijdig standpunt in. Enerzijds betwist hij
foutief te hebben gehandeld, maar doet niets om dit te bewijzen.
Anderzijds en in strijd met het betwisten van zijn aansprakelijkheid voert hij het vonnis
uit en laat hij tevens na incidenteel beroep in te stellen, zodat het vonnis te zijnen opzichte
definitief wordt. Het hoger beroep heeft immers alleen betrekking op de vordering tot vrijwaring en is niet gericht tegen (eerste verweerster), die geen geïntimeerde is.
Het hoger beroep komt gegrond voor.
Een fout in hoofde van de verzekerde van (tweede verweerster), oorzaak van de door
(eerste verweerster) gevorderde schade is niet bewezen".
Grieven
1. Eerste onderdeel
De gedaagde in hoger beroep, kan krachtens artikel 1054, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, te allen tijde incidenteel beroep instellen tegen alle partijen die in het geding zijn voor de rechter in hoger beroep, zelfs indien hij het vonnis zonder voorbehoud
heeft betekend of er vóór de betekening in berust heeft.
Een partij, ook al is het hoofdberoep beperkt, kan incidenteel beroep instellen tegen alle
beschikkingen van het vonnis a quo waardoor zij zich gegriefd acht, voor zover het incidenteel beroep gericht is tegen een partij die in het geding is voor de rechter in hoger beroep.
Artikel 1056, 4° van het Gerechtelijk Wetboek biedt de mogelijkheid hoger beroep in te
stellen bij wege van conclusie ten aanzien van iedere partij die in het geding aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Het incidenteel beroep is in de regel aan geen andere vormvereisten onderworpen dan
die welke gelden voor de conclusies.
De artikelen 741 tot 746 van het Gerechtelijk Wetboek bevatten geen omschrijving van
het begrip "conclusie", maar een conclusie is een geschrift, een processueel stuk, dat door
een partij of haar raadsman tijdens de debatten aan de rechter wordt voorgelegd en midde-
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len aanvoert, zowel in rechte als in feite, tot staving van een vordering, tegenvordering,
verweer of exceptie.
De structuur van een conclusie is door geen wetsvoorschriften bepaald, maar inhoudelijk is van een conclusie sprake wanneer ten opzichte van een welbepaald punt een duidelijk standpunt wordt ingenomen.
Een vordering die ingevoegd is in de motieven van een conclusie, is regelmatig aan de
rechter voorgelegd, zelfs als zij niet herhaald is in het laatste gedeelte van dat geschrift.
De rechter kan er zich dus niet mee vergenoegen, wat het voorwerp van de vorderingen
betreft, enkel rekening te houden met het zogeheten dispositief van de conclusies van de
partijen.
De rechter dient in dat verband veeleer naar de ware bedoeling van de partijen te peilen.
De eiser voerde in zijn conclusie in beroep neergelegd ter griffie op 8 september 2000,
aan dat:
"II. Ten gronde
II.1. Ten aanzien van de oorspronkelijke hoofdeis
II.1.1. - Volkomen terecht merkt (tweede verweerster) op dat de eerste rechter oordeelde, verwijzend naar het schadeverslag vanwege Royale Belge (stuk 3A/C (van eerste verweerster)). Nota bene betrof dit trouwens slechts een 'ontwerp' van schadeverslag dat zelfs
niet gedateerd is en niet ondertekend is !
Welke waarde kan aan dit stuk gegeven worden dan enkel de weergave van beweringen, veronderstellingen en beschouwingen?
Zeker niet de erkenning van enige aansprakelijkheid in hoofde van (eiser).
Trouwens de vraag stelt zich of (eiser) zijn aansprakelijkheid wel kan erkennen? (Eiser)
meent van niet en verwijst daarvoor naar analogie inzake ongevalsaangiften naar Van
Schoubroeck, C., Jocque, G., Vanderspikken, A. en Cousy. H., Verzekering motorrijtuigen (1980-1997. Overzicht van rechtspraak, T.P.R., 1998, nummer 91).
II. 1.2. - De eerste rechter verwees eveneens naar de persoonlijke verschijning om te
stellen dat het advies van (eiser) fout was en aan de oorzaak van de schade lag.
(Eiser) meent dat er twee nuanceringen dienen gemaakt te worden:
Vooreerst stelt zich de vraag naar de staat waarin de planten zich bevonden vooraleer
de zogenaamde 'schoktherapie' werd uitgevoerd.
Uit het geheel van de feiten en stukken blijkt dat de ingreep slechts een ultieme poging
betekende om de verzwakte planten alsnog te redden. Men heeft het over een 'reanimatie'.
De toestand waarin de planten zich bevonden, liet geenszins toe om alsnog over te gaan
tot verdere labo-analyses en dergelijke zoals door (de verweersters) werd gesuggereerd.
Er diende onmiddellijk gehandeld te worden.
Ten tweede stelt zich de vraag of de schade zich al dan niet zou hebben voorgedaan indien de zuurtegraad geleidelijk zou worden opgevoerd zijn of indien de planten in een ander 'substraat' zouden verplant geweest zijn. Met andere woorden: 'waren de planten eigenlijk nog te redden?'.
Naderhand werd geen enkele dienstige vaststelling gedaan:
- Er werd geen bodemonderzoek uitgevoerd.
- De toegediende oplossing water/zwavelzuur werd niet onderzocht.
- De beweerde beschadigde planten (azalea's) werden niet geanalyseerd.
Waar de eerste rechter ten onrechte oordeelde dat (eiser) onvakkundig was gegaan, kan
dit alleszins gesteld worden van de vaststellingen door de schadelijder, (eerster verweer-
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ster).
Zoals (eiser) terecht opmerkt, behoorde het (eerster verweerster) onmiddellijk de aanstelling van een gerechtsdeskundige te vorderen met opdracht de nodige vaststellingen
naar de oorzaak van de schade uit te voeren.
(Eerste verweerster) is echter in gebreke gebleven zulks te doen, wat echter niet toelaat
op grond van loutere beweringen de aansprakelijkheid in hoofde van (eiser) als bewezen
te beschouwen.
Ten onrechte heeft de eerste rechter derhalve geoordeeld dat de aansprakelijkheid in
hoofde van (eiser) vaststaat. (...)
"II.2.2.3. - Geen erkenning van aansprakelijkheid:
(Eiser) heeft zijn aansprakelijkheid niet erkend. Het is aan de schadelijder om de aansprakelijkheid te bewijzen.
(Eiser) volhardt trouwens dat het zelfs niet mogelijk is om de aansprakelijkheid te erkennen (zie hierboven sub II.1.1. en de aldaar aangehaalde rechtsleer en rechtspraak)".
Eiser voerde in zijn conclusie in beroep neergelegd ter griffie op 12 december 2000,
aan dat:
"III. Aangaande de oorspronkelijke hoofdeis
II.1. - (Eerste verweerster) verwijt (eiser) een 'dubbelzinnige houding' omdat hij enerzijds de vraag naar het al dan niet bewezen zijn van een fout in zijnen hoofde overlaat aan
de rechtbank en anderzijds toch zijn verzekeraar in vrijwaring riep ...(?).
Het is uiteindelijk de rechtbank die zal oordelen aangaande de aansprakelijkheid en niet
de partijen zelf.
Blijkbaar snapt (eerste verweerster) niet de bestaansreden van een tussenvordering in
vrijwaring. De vrijwaring betekent juist volgens het Woordenboek Van Dale: 'het instaan
voor mogelijk nadeel, door een derde veroorzaakt'.
II.2. - (Eerste verweerster) stelt in besluiten dat de rechtspraak op de verzekering motorvoertuigen (die (eiser) naar analogie aanhaalde betreffende de onmogelijkheid tot erkenning van de aansprakelijkheid) niet van toepassing is en (eiser) citeert:
'Vermits het slachtoffer geen rechtstreeks verhaal tegenover de verzekeringsmaatschappij heeft, dit in tegenstrijd met de verzekering- en BA-auto...'.
(Eiser) begrijpt dit totaal niet ! (Eiser) heeft toch in haar vorige besluiten uitdrukkelijk
vermeld dat hij verwees naar analogie.
Bovendien miskent (eerste verweerster) artikel 86 van de Wet op de Landsverzekeringsovereenkomst die wel degelijk een rechtstreekse vordering geeft aan de
benadeelde!".
Eiser heeft derhalve in zijn conclusies in beroep zijn aansprakelijkheid betwist en heeft
uitdrukkelijk gesteld dat de eerste rechter ten onrechte geoordeeld heeft dat zijn aansprakelijkheid vaststaat.
Eiser voegt hieraan toe dat niet de partijen zelf, maar uiteindelijk de rechtbank zelf (te
dezen het hof van beroep) zal oordelen over de aansprakelijkheid.
Eiser doet derhalve ontegensprekelijk blijken van de wil de wijziging van het bestreden
vonnis op dat punt te vorderen.
Eiser heeft derhalve wel degelijk, gelet op de bewoordingen van zijn conclusies in beroep, incidenteel beroep ingesteld tegen het vonnis van 3 mei 2000.
Het hof van beroep, door dat tegen te spreken, heeft aan de conclusies in beroep van de
eiser een uitlegging gegeven die met de inhoud, de betekenis en de draagwijdte ervan niet
te verenigen is.
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Het hof van beroep miskent hierdoor evenzeer de devolutieve kracht van het hoger beroep.
Hieruit volgt dat het hof van beroep niet wettig kon beslissen dat de eiser nagelaten
heeft incidenteel beroep in te stellen en miskent door aldus te beslissen de bewijskracht
van de beroepsconclusies van eiser (schending van de artikelen 741 tot 746, 809, 1042,
1044, 1045, 1050, 1054, in het bijzonder het eerste lid, 1056, in het bijzonder 4°, 1068, in
het bijzonder het eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek zoals vermeld in de aanhef van
het middel, en van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 1054, eerste lid van het Gerechtelijk
Wetboek, de gedaagde in hoger beroep te allen tijde incidenteel beroep kan instellen tegen alle partijen die in het geding zijn voor de rechter in hoger beroep,
zelfs indien hij het vonnis zonder voorbehoud heeft betekend of er voor de betekening in berust heeft;
Dat, krachtens artikel 1056, 4° van hetzelfde wetboek, het incidenteel beroep
wordt ingesteld bij conclusie;
Dat derhalve het incidenteel beroep, in beginsel, aan geen andere vormvereisten is onderworpen dan die welke gelden voor de conclusie;
Overwegende dat een vordering die is opgenomen in de motieven van een conclusie, regelmatig aan de rechter is voorgelegd, zelfs wanneer zij niet herhaald
wordt in het dictum van deze conclusie;
Dat derhalve een partij incidenteel beroep kan instellen door een beslissing aan
te vechten en de hervorming van het bestreden vonnis te vragen in de motieven
van haar conclusie voor de rechter in hoger beroep, ook al wordt in het dictum
van deze conclusie geen hervorming van het bestreden vonnis gevraagd;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, meer
bepaald de conclusies die eiser voor de appèlrechters heeft overgelegd, blijkt dat:
1. in het dictum van zijn conclusie neergelegd ter griffie van het hof van beroep op 8 september 2000, noch in het dictum van de conclusie neergelegd op 12
december 2000, eiser de hervorming heeft gevraagd van het beroepen vonnis in
zoverre dit de hoofdeis van eerste verweerster jegens hem gegrond verklaart;
2. eiser in de motieven van zijn conclusie neergelegd op 8 september 2000, de
bespreking van de oorspronkelijk door eerste verweerster ingestelde hoofdeis besluit met de overweging: "Zoals (tweede verweerster) terecht opmerkt, behoorde
het (eerste verweerster) onmiddellijk de aanstelling van een gerechtsdeskundige
te vorderen met opdracht de nodige vaststellingen naar de oorzaak van de schade
uit te voeren. (Eerste verweerster) is echter in gebreke gebleven zulks te doen,
wat echter niet toelaat op grond van loutere beweringen de aansprakelijkheid in
hoofde van (eiser) als bewezen te beschouwen. Ten onrechte heeft de eerste
rechter derhalve geoordeeld dat de aansprakelijkheid in hoofde van (eiser) vaststaat";
Overwegende dat de appèlrechters die vaststellen dat "(eiser) eveneens voor
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oordeel (is) dat ten onrechte werd beslist dat zijn aansprakelijkheid vaststaat", en
vervolgens oordelen dat eiser "(nalaat) tevens incidenteel beroep in te stellen, zodat het (beroepen) vonnis te zijnen opzichte definitief wordt", hun beslissing niet
naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het beperkt hoger beroep
ontvankelijk verklaart tegen P.B. en niet ontvankelijk in zoverre gericht tegen de
BVBA Van Damme;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
5 februari 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 60
1° KAMER - 5 februari 2004

REGISTRATIE (RECHT VAN) - RECHTSHANDELINGEN ONDERWORPEN
AAN EEN SCHORSENDE VOORWAARDE - VOORWAARDE VERVULD - EVENREDIG
RECHT VERSCHULDIGD - TOEPASSELIJKE TARIEF.
Krachtens art. 16, tweede lid W. Reg. wordt het evenredig recht, verschuldigd op
rechtshandelingen waarvan de schorsende voorwaarde wordt vervuld, berekend naar het
tarief dat van kracht was op de datum waarop het recht aan de Staat zou verworven
geweest zijn indien de handeling een onvoorwaardelijke was geweest; met het tarief in
de zin van deze wetsbepaling, wordt alleen het percentage van het toe te passen tarief
bedoeld, en niet de wettelijke en feitelijke elementen determinerend voor het soort tarief,
die bepaald moeten worden op de datum van de vervulling van de voorwaarde 1. (Art. 16,
tweede lid W.Reg.)
(BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën T. D. e.a.)

Conclusies van de heer advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs:
I. De feiten en procedurevoorgaanden.
Bij authentieke akte verleden op 23 november 1994 hebben verweerders, op grond van
de artikelen 1287 en 1288 van het Gerechtelijk Wetboek, hun wederzijdse rechten
vastgelegd voorafgaandelijk hun echtscheiding door onderlinge toestemming.
1 Zie de verwijzingen in de conclusie van het O.M.
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Uit deze akte blijkt onder meer dat verweerder een schenking onder levenden heeft
gedaan aan verweerster van het vruchtgebruik van zijn onverdeelde helft in volle
eigendom in het woonhuis, terwijl de uitvoering van dit beding wordt onderworpen aan de
schorsende voorwaarde van verwezenlijking van de echtscheiding.
De notariële akte werd op 28 november 1994 geregistreerd tegen het algemeen vast
recht van 1.OOO BEF zoals voorzien in de artikelen 11 en 16 van het Wetboek der
Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten (W.Reg.).
Bij vonnis dd. 24 april 1995 waarbij de echtscheiding werd uitgesproken, is in kracht
van gewijsde gegaan op 25 mei 1995, en werd overgeschreven in de registers van de
burgerlijke stand op 13 juni 1995.
Nadat de fiscale verklaring werd gedaan betreffende de vervulling van de schorsende
voorwaarde (art. 31, 2° en 35, 6° W.Reg.), ging de bevoegde ontvanger over tot de heffing
van het registratierecht op voormelde schenking volgens het tarief “Tussen alle andere
personen”.
Ingevolge uitblijven van vrijwillige betaling werd, voor de inning van de verschuldigde
rechten, een dwangschrift uitgevaardigd en op 25 juli 1996 aan verweerders betekend.
Het verzet van verweerders tegen dit dwangschrift werd bij vonnis van de rechtbank
van eerste aanleg te Antwerpen dd. 14 februari 2OOO ingewilligd. Ingevolge het hoger
beroep van eiser werd dit vonnis bij het thans bestreden arrest bevestigd.
De betwisting in onderhavige zaak betreft het tarief dat dient toegepast te worden op de
litigieuze schenking aan verweerster. Volgens verweerders is het tarief tussen echtgenoten
toepasselijk, terwijl de administratie voorhoudt dat deze schenking, ingevolge de
vervulling van de schorsende voorwaarde, aan een ex-echtgenote ten goede komt zodat
het tarief “tussen alle andere personen” toepasselijk is.
Het bestreden arrest oordeelde terzake o.m. “dat (eiser) niet kan gevolgd worden in
zoverre hij doet gelden dat het tarief “tussen vreemde personen” dient toegepast omdat bij
de vervulling van de opschortende voorwaarde – het ogenblik dat de beslissing die de
echtscheiding uitspreekt in kracht van gewijsde is gegaan – het de ex-echtgenote en niet
de echtgenote is die de begunstigde van de schenking is”.
II. De voorziening in cassatie.
In het eerste onderdeel van het enig middel tot cassatie voert eiseres in hoofdorde aan
dat het arrest door te oordelen in bovenstaande zin artikel 16, tweede lid van het W.Reg.
schendt.
Artikel 16 luidt als volgt:
“De rechtshandeling waarop het evenredig recht verschuldigd is, doch welke aan een
schorsende voorwaarde onderworpen is, geeft alleen tot heffing van het algemeen vast
recht aanleiding zolang de voorwaarde niet is vervuld.
Wordt de voorwaarde vervuld, zo is het recht verschuldigd dat bij het tarief voor de
handeling is vastgesteld, behoudens toerekening van het reeds geheven recht. Het wordt
berekend naar het tarief dat van kracht was op de datum waarop het recht aan de Staat zou
verworven geweest zijn indien de handeling een onvoorwaardelijke was geweest, en op de
bij dit Wetboek vastgelegde en op de datum van de vervulling der voorwaarde
beschouwde belastbare grondslag”.
Voor de vervulling van de voorwaarde is het aanknopingspunt voor de belastingheffing
niet aanwezig. Volgens de niet-retroactiviteitsregel die ook de belastingheffing beheerst,
zou het toepasselijke tarief voor de voorwaardelijke rechtshandelingen in principe moeten
bepaald worden volgens de wetgeving van kracht op de datum van de vervulling van de
voorwaarde.
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Indien het wetboek nu evenwel als toepasselijk aanwijst, het tarief dat van kracht was
op de datum waarop de Staat het recht zou verkregen hebben, indien de handeling
onvoorwaardelijk ware geweest, is dit louter te verklaren door de zorg van de wetgever
om de partijen toe te laten de gebeurlijke fiscale gevolgen van hun verbintenis in de mate
van het mogelijke te beoordelen op het ogenblik dat zij deze verbintenis aangaan. Zij
worden aldus gevrijwaard tegen alle verrassingen die naderhand door een wettelijke
wijziging van het tarief hun fiscale positie zou kunnen veranderen, hetzij in betere, hetzij
in slechtere zin (E. en F. GENIN, Commentaire du code de Droits d’Enrégistrement,
Brussel, 1941, nr. 33O).
In geen geval kan de in het wetboek vervatte regeling gezien worden als een toepassing
van het terugwerkingseffect van artikel 1179 van het Burgerlijk Wetboek dat de
civielrechtelijke betrekkingen tussen partijen beheerst. De regeling van artikel 16 van het
W. Reg. is toepasselijk, zelfs indien deze terugwerking door de overeenkomst
uitdrukkelijk of stilzwijgend werd verworpen (Verslag aan de Koning bij het K.B.
houdende het W. Reg. Betreffende art. 16, B.S. 1 december 1939, 8OO6).
Eiser in cassatie stelt dan ook terecht dat “de bepaling, in artikel 1179 van het
Burgerlijk Wetboek, volgens welke de vervulde voorwaarde terugwerkt op de datum
waarop de verbintenis is aangegaan, (…) met het voorschrift van artikel 16 W. Reg.
onverenigbaar is, en bijgevolg niet kan ingeroepen worden om van de toepassing van het
bindend fiscaal voorschrift af te wijken.
Uit het bepaalde in het tweede lid van artikel 16 W. Reg. blijkt dat, overeenkomstig de
hoger omschreven bedoeling van de wetgever, het bepalen van de hoegrootheid van het
percentage van het toe te passen tarief dient te gebeuren volgens de wetgeving van kracht
op de datum waarop het recht aan de Staat zou verworven geweest zijn indien de
handeling onvoorwaardelijk ware geweest.
De vraag die te dezen wordt gesteld, is evenwel te weten welke datum in aanmerking
dient te worden genomen voor de beoordeling van de wettelijke en feitelijke elementen
die het toepasselijke tarief bepalen.
Waar de wettelijke factoren betrekking hebben op de toepasselijke wetgeving, worden
met feitelijke factoren de elementen beoogd die een weerslag hebben op het tarief uit
hoofde van omstandigheden van feitelijke aard, zoals de graad van verwantschap, het
bestaan van kinderen, de aard van de goederen, enz.
Wanneer de wetgever in artikel 16 W. Reg. verwijst naar het tarief van kracht op de
datum waarop het recht aan de Staat zou verworven zijn alsof de handeling zonder
voorwaarde was afgesloten, worden volgens een vaste administratieve rechtspraak,
afgeleid uit de voorbereidende werken van het wetboek, hiermede geenszins de feitelijke
factoren geviseerd welke het toepasselijke tarief bepalen, zodat deze elementen
beoordeeld dienen te worden op de datum van de vervulling van de voorwaarde (F.
WERDEFROY, Registratierechten 2OOO-2OO1, Kluwer, 2OO1, nr. 592 e.v.; F. WERDEFROY,
“Registratierechten”, A.P.R. 1964, nr. 592 e.v.; E. en F. GENIN, o.c., nr. 134 in fine;
Besliss. 2O mei 1987 en 2O januari 1988, Rec. Gén. Enr. Not., nr. 23.71O; Verslagen
C.S.W. 1989, nr. 1881; Vgl. met A. CULOT, noot onder het eerste vonnis Rb. Antwerpen, 14
februari 2OOO, Rec. Gén. Enr. Not. 2OOO, 5).
Zo moet bij een schenking onder opschortende voorwaarden rekening gehouden
worden met de feiten die hangende de voorwaarden de burgerlijke stand van de partijen
eventueel gewijzigd hebben – bijv. adoptie, huwelijk, echtscheiding, enz. - nu het tarief
van de schenkingen varieert volgens de graad van verwantschap tussen de schenker en de
begiftigde.
Het tarief “tussen echtgenoten” kan aldus toegepast worden voor schenkingen van
tegenwoordige goederen die aanstaande echtgenoten elkaar doen onder de opschortende
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voorwaarde van hun huwelijk.
Omgekeerd zal, zoals te dezen, het tarief “tussen vreemden” gelden voor de
schenkingen onder voorwaarde van tegenwoordige goederen die de echtgenoten elkaar
doen tijdens het huwelijk, wanneer ze op het ogenblik van de vervulling der voorwaarde
echtgescheiden zijn (F. WERDEFROY, Registratierechten 2OOO-2OO1, Kluwer, 2OO1, nr.
594).
Eén en ander komt logisch voor nu de echtgenoten in de gestelde hypothese de
uitwerking van de tijdens hun huwelijk afgesloten overeenkomst expliciet hebben
verbonden aan hun toekomstige staat van echtgescheidenen, hetgeen de heffing van het
tarief tussen vreemden aannemelijk maakt.
Overigens stelt het Verslag aan de Koning bij het K.B. houdende het W. Reg. (B.S. 1
december 1939, 8OO5, inzake art. 16) dat artikel 16 een uitdrukkelijke bevestiging
inhoudt van het sedert altijd aangenomen beginsel dat, om de heffing van het evenredig
recht mogelijk te maken, de rechtshandeling actueel moet zijn, m.a.w. niet aan schorsende
voorwaarde mag onderhevig zijn. De rechtsleer gaat er dan ook terecht van uit dat voor de
feitelijke factoren van het tarief te bepalen men zich moet houden aan het
realiteitsbeginsel, d.w.z. letten op de datum van de vervulling van de voorwaarde (F.
WERDEFROY, Registratierechten 2OOO-2OO1, Kluwer, 2OO1, nr. 593 in fine).
Waar schenker en begiftigde niet mogen misleid worden voor wat betreft de hoogte van
het toepasselijke tarief dat geldt voor een bepaalde categorie rechtshandelingen – factor
die zij zelf niet in de hand hebben -, mogen zij niet in de gelegenheid worden gesteld het
toepasselijke registratierecht te manipuleren door bijvoorbeeld een ‘voorwaardelijke’
schenking te doen op een ogenblik dat zij zich in een gunstiger categorie bevinden –
factor die zij wel zelf in de hand hebben.
Overigens blijkt het door eiser in cassatie ingenomen standpunt in overeenstemming te
kunnen worden gebracht met het arrest van Uw Hof van 9 juli 1931 waarbij werd gesteld
dat wanneer een schenking van een onroerend goed gedaan werd onder schorsende
voorwaarde, de eigendomsoverdracht uitgesteld wordt tot de dag waarop de voorwaarde
wordt vervuld, en het op dat tijdstip is dat men zich moet plaatsen voor de waardering van
het goed en het bepalen van het toepasselijk wettelijk tarief der registratierechten (Cass., 9
juli 1931, Pas. 1931, I, 218).
Het bestreden arrest, dat het tarief tussen echtgenoten toepasselijk verklaart, schendt
zodoende het voorschrift van artikel 16 tweede lid van het W. Reg.
Het onderdeel komt in zoverre gegrond voor, terwijl de overige grieven niet tot ruimere
cassatie kunnen leiden.
Besluit: Vernietiging.
ARREST

(A.R. C.01.0497.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 juni 2001 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
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Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 16 en 131, en voor zoveel als nodig 44 en 133 van het koninklijk besluit
nr. 64 van 30 november 1939, houdende het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en
Griffierechten (afgekort Wb. Reg.), al deze bepalingen zoals van kracht tijdens het jaar
1995;
- de artikelen 1298 en 1304, en voor zoveel als nodig 1299 tot en met 1303 van het Gerechtelijk Wetboek, deze bepalingen desgevallend zoals gewijzigd bij de wet van 30 juni
1994.
Aangevochten beslissingen
Na herinnerd te hebben aan het voorschrift van artikel 16 Wb. Reg., en aan het feit dat
de bedongen schorsende voorwaarde in vervulling ging op 25 mei 1995, dag waarop het
vonnis van 24 april 1995 dat de echtscheiding uitspraak in kracht van gewijsde was gegaan, en dat op die datum het toe te passen recht verschuldigd was, oordeelt het arrest met
bevestiging van de uitspraak van de eerste rechter enerzijds:
"dat die rechterlijke beslissing ten aanzien van de goederen van de uit de echt gescheiden partijen gevolg heeft in casu vanaf 23 november 1994, dag waarop de notariële akte
verleden werd, gelet op het contractueel beding daaromtrent in afwijking van artikel 1304
in fine van het Gerechtelijk Wetboek;
dat (eiser) niet kan gevolgd worden in zoverre hij doet gelden dat het tarief 'tussen
vreemde personen' dient toegepast omdat bij de vervulling van de opschortende voorwaarde - het ogenbik dat de beslissing die de echtscheiding uitspreekt in kracht van gewijsde is
gegaan - het de ex-echtgenote en niet de echtgenote is die de begunstigde van de schenking is;
dat deze argumentatie ten onrechte een chronologie impliceert in die zin dat eerst de
opschortende voorwaarde tot vervulling komt (die dan de echtgenoten tot ex-echtgenoten
maakt) en dat daaropvolgend de rechtshandeling en de toestand van de partijen na de vervulling van de voorwaarde dient onderzocht;
dat zodanige opeenvolging in de tijd strijdig is met de regel dat een vervulde voorwaarde terugwerkt tot op de dag dat de verbintenis aangegaan werd; dat daarenboven die
rechtshandeling reeds bestond sedert het aangaan ervan op 23 november 1994;
dat de vaststelling dat de vervulling van de te dezen bedongen opschortende voorwaarde uit zichzelf ook nog (doch enkel ten aanzien van de echtgenoten zelf) tot gevolg heeft
dat hun huwelijk ontbonden is, niet van aard is om de verplichtingen van die partijen met
betrekking tot de registratierechten van de reeds bestaande rechtshandeling te beïnvloeden".
Bovendien overweegt het arrest:
"dat het vonnis van 24 april 1995 ten aanzien van (eiser) als een derde in de zin van artikel 1304 van het Gerechtelijk Wetboek slechts gevolgen heeft vanaf de dag waarop het
in de registers van de burgerlijke stand overgeschreven werd, zijnde te dezen op 13 juni
1995;
dat op die datum echter de rechten reeds verschuldigd waren en te berekenen op de wijze van artikel 16 Wb. Reg. en derhalve niet op de wijze zoals (eiser) deed in het bestreden
dwangbevel met betrekking tot de schenking aan C.V.C. van de helft van het vruchtgebruik in het eigendom te Mortsel;
dat de artikelen 31-33 Wb. Reg. voorzien in een termijn van vier maanden voor het indienen van een verklaring aan de voorafgaande overwegingen geen afbreuk doen; dat (de
verweerders) door het definitief worden van het echtscheidingsvonnis ex-echtgenoten ge-

Nr. 60 - 5.2.04

HOF VAN CASSATIE

187

worden zijn ten aanzien van elkaar evenmin als een nieuw feit te aanzien is dat zich pendente conditione voordeed".
Hierbij dient vastgesteld te worden dat het arrest, hoewel dit niet uitdrukkelijk in het
beschikkend gedeelte van het arrest wordt herhaald, toch op definitieve wijze uitspraak
doet over de betwisting betreffende het op de litigieuze schenking toepasselijk tarief van
registratierechten.
Daarna overweegt het hof van beroep evenwel:
"dat partijen geen duidelijk standpunt innamen omtrent de overige onderdelen van het
dwangbevel met name de rechten ten aanzien van de overdrachten aan de zoon L.D.N. zowel wat betreft het onroerend goed te Mortsel als dit te Schilde, de gevorderde boete onder andere wegens laattijdige aanbieding alsmede omtrent de aanrekening van het reeds
geheven algemeen vast recht".
Op die gronden beveelt het arrest de heropening van de debatten tegen de zitting van
donderdag 25 oktober 2001 te 12.00 uur,"teneinde partijen toe te laten standpunt in te nemen omtrent de overige onderdelen van het dwangbevel met name de rechten ten aanzien
van de overdrachten aan de zoon L.D.N. zowel wat betreft het onroerend goed te Mortsel
als dit te Schilde, de gevorderde boete onder andere wegens laattijdige aanbieding alsmede omtrent de aanrekening van het reeds geheven algemeen vast recht".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Volgens de terzake toepasselijke zinsnede van artikel 16, tweede lid Wb. Reg., moet
het proportioneel registratierecht verschuldigd uit hoofde van een onder opschortende
voorwaarde bedongen schenking berekend worden op de bij het wetboek vastgelegde en
op de datum van de vervulling der voorwaarde beschouwde belastbare grondslag.
In het arrest wordt vastgesteld dat de te dezen bedongen voorwaarde in vervulling ging
op 25 mei 1995, dag waarop het vonnis van 24 april 1995 dat de echtscheiding uitsprak in
kracht van gewijsde is gegaan, en dat op die datum het toe te passen recht verschuldigd
was.
Het voorschrift van artikel 16 Wb. Reg., krachtens hetwelk het recht verschuldigd
wordt door het vervullen van de voorwaarde, zoals alle wetsbepalingen die een belastbaar
feit omschrijven, is van dwingend recht, en kan niet gewijzigd worden door de individuele
bedingen van de partijen betreffende de datum waarop hun overeenkomst gevolg zal hebben ten aanzien van de geschonken goederen.
De bepaling, in artikel 1179 van het Burgerlijk Wetboek, volgens welke de vervulde
voorwaarde terugwerkt op de datum waarop de verbintenis is aangegaan, is eveneens met
het voorschrift van artikel 16 Wb. Reg., onverenigbaar en kan bijgevolg niet ingeroepen
worden om van de toepassing van het bindend fiscaal voorschrift af te wijken.
De datum waarop de rechtshandeling, met name de litigieuze schenking, tussen partijen
bestond, is evenmin van aard om de datum van de belastbaarheid ervan te beïnvloeden.
Het is immers een algemeen kenmerk van onder schorsende voorwaarde gesloten overeenkomsten, dat zij als het ware een latent bestaan kennen, en pas later uitwerking krijgen.
Het ontstaan van de fiscale schuld, betreffende het bestreden registratierecht, kan aldus
wel en enkel voortvloeien uit het vervullen van de bedongen voorwaarde, dit is, zoals uitdrukkelijk in het arrest vastgesteld, de dag waarop het vonnis van 24 april 1995 dat de
echtscheiding uitsprak in kracht van gewijsde was gegaan.
Het ontstaan van de fiscale schuld valt dus samen met de ontbinding van het huwelijk
en kan bijgevolg door de vorige staat van gehuwden van de partijen niet beïnvloed wor-
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den.
Hieruit volgt dat het arrest, dat om de aangehaalde redenen het tarief tussen echtgenoten toepasselijk verklaart, het voorschrift van artikel 16, tweede lid, laatste zinsnede
(schending van deze bepaling) miskent en daardoor tevens een onjuiste toepassing maakt
van de andere in de aanhef van het middel aangeduide wetsbepalingen (schending van
deze artikelen).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 16 van het koninklijk besluit nr. 64 van 30 november
1939 houdende het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten bepaalt: "De rechtshandeling waarop het evenredig recht verschuldigd is, doch welke aan een schorsende voorwaarde onderworpen is, geeft alleen tot heffing van
het algemeen vast recht aanleiding zolang de voorwaarde niet is vervuld. Wordt
de voorwaarde vervuld, zo is het recht verschuldigd dat bij het tarief voor de
handeling is vastgesteld, behoudens toerekening van het reeds geheven recht.
Het wordt berekend naar het tarief dat van kracht was op de datum waarop het
recht aan de Staat zou verworven geweest zijn indien de handeling een onvoorwaardelijke was geweest, en op de bij dit Wetboek vastgelegde en op de datum
van de vervulling der voorwaarde beschouwde belastbare grondslag";
Overwegende dat met het tarief in het tweede lid van voormeld artikel 16 alleen het percentage van het toe te passen tarief wordt bedoeld en niet de wettelijke en feitelijke elementen bepalend voor het soort tarief, die bepaald moeten
worden op de datum van de vervulling van de vermelde voorwaarde;
Overwegende dat het arrest onder meer met verwijzing naar het beroepen vonnis vaststelt dat:
1. de verweerders op 23 november 1994 een overeenkomst sloten waarbij de
verbintenissen uit deze overeenkomst werden aangegaan onder de opschortende
voorwaarde van het bekomen der echtscheiding;
2. de echtscheiding tussen de verweerders werd uitgesproken bij vonnis van 24
april 1995;
3. het echtscheidingsvonnis in kracht van gewijsde is gegaan op 25 mei 1995;
Dat het arrest dat op grond van bovenstaande vaststellingen oordeelt dat eiser
"niet kan gevolgd worden in zoverre hij doet gelden dat het tarief 'tussen vreemde personen' dient toegepast omdat bij de vervulling van de opschortende voorwaarde - het ogenblik dat de beslissing die de echtscheiding uitspreekt in kracht
van gewijsde is gegaan - het de ex-echtgenote en niet de echtgenote is die de begunstigde van de schenking is", het voormelde artikel 16 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 ver-
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nietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
5 februari 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Claeys Boúúaert en Houtekier.

Nr. 61
1° KAMER - 5 februari 2004

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN T.A.V.
DE GOEDEREN - VERSCHILLENDE VORDERINGEN IN ECHTSCHEIDING INGESTELD - TIJDSTIP TOT
WANNEER DE ECHTSCHEIDING TERUGWERKT.
Wanneer de echtscheiding wordt uitgesproken nadat verschillende vorderingen in
echtscheiding werden ingesteld, werkt zij ten aanzien van de echtgenoten en wat hun
goederen betreft in beginsel terug tot op de dag waarop de eerste vordering is ingesteld,
ongeacht op basis van welke vordering de echtscheiding uiteindelijk werd uitgesproken1
(Art. 1278, tweede lid Ger.W.)
(M. T. D.)

Conclusie van de heer advocaat met opdracht Dirk Thijs:
I. De feiten en procedurevoorgaanden.
Op 15 september 1984 treden partijen in het huwelijk zonder huwelijkscontract.
Op 14 maart 1994 leidt verweerster, door neerlegging van een verzoekschrift bij de
voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen, een echtscheidingsprocedure
in op grond van feiten.
Op 24 augustus 1995 dagvaardt eiser in afwijzing van de echtscheidingsvordering en
vordert eiser met dezelfde dagvaarding de echtscheiding op grond van feiten.
Bij vonnis van 11 april 1996 voegt de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen de beide
zaken samen, verklaart de echtscheidingsvordering van verweerster ongegrond, en
machtigt eiser een aantal feiten te bewijzen door middel van getuigen.
Op 29 januari 1999 dagvaardt eiser in echtscheiding op grond van feitelijke scheiding
van meer dan vijf jaar.
Bij vonnis van 3 juni 1999 voegt de rechtbank van eerste aanleg de zaken samen,
verklaart de echtscheidingsvordering die eiser had ingesteld op grond van feiten gegrond
waardoor zijn echtscheidingsvordering op grond van feitelijke scheiding als ‘overbodig’
wordt beschouwd.
Bij het thans bestreden arrest van 12 juni 2OO1 wordt eisers echtscheidingsvordering
op grond van feiten verworpen terwijl zijn vordering tot echtscheiding op grond van
feitelijke scheiding gegrond wordt verklaard, waarbij het tijdstip van feitelijke scheiding
werd vastgesteld op 8 juni 1993.
1 Zie de verwijzingen in de conclusie van het O.M.
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De ontbinding van de huwgemeenschap ten aanzien van partijen werd vastgesteld op
datum van 29 januari 1999, datum van de door eiser ingestelde echtscheidingsvordering
op grond van feitelijke scheiding.
II. De voorziening in cassatie.
In het enig middel tot cassatie komt eiser op tegen het bestreden arrest in zoverre het
voor recht zegt dat tussen partijen het huwelijksvermogens-stelsel ontbonden wordt op de
datum van de inleiding van de vordering, hetzij in dezen op 29 januari 1999, zijnde de
datum van inleiding bij dagvaarding van eisers echtscheidingsvordering op grond van
feitelijke scheiding.
Eiser voert inzonderheid schending aan van artikel 1278, tweede lid van het
Gerechtelijk Wetboek en verwijt het arrest terzake geen rekening te hebben gehouden met
de omstandigheid dat meer dan één echtscheidingsvordering werd ingeleid, zodat in casu
de echtscheiding, wat de goederen der echtgenoten betreft, terugwerkt tot op de dag
waarop de eerste echtscheidingsvordering werd ingesteld, met name 14 maart 1994,
minstens 24 augustus 1995.
Artikel 1278, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, voorziet dat ten aanzien van de
echtgenoten, wat hun goederen betreft, het vonnis of arrest dat de echtscheiding
uitspreekt, terugwerkt tot op de dag waarop de vordering is ingesteld [en, wanneer er meer
dan één vordering is, tot op de dag waarop de eerste is ingesteld, ongeacht of zij werd
toegewezen of niet].
Deze laatste zinsnede werd toegevoegd door artikel 19 van de wet van 3O juni 1994
houdende wijziging van artikel 931 van het Gerechtelijk Wetboek en van de bepalingen
betreffende de procedures van echtscheiding (B.S. 21 juli 1994, in werking getreden op 1
oktober 1994), en is, krachtens artikel 45, §2 van dezelfde wet, “van toepassing op de
hangende gedingen rekening houdend met de wet die in werking is op de dag van de
uitspraak van de beslissing”.
De wetgever van 1994 heeft de terugwerking tot de eerste echtscheidingsvordering
verantwoord door te stellen dat “vanaf dat moment er tussen de echtgenoten (immers) een
klimaat van ‘vermogensrechtelijke verdenking’ is ontstaan, dat in feite de ratio legis van
die terugwerking is” (Memorie van Toelichting, Gedr. St. Kamer, B.Z. 1991-92, p. 1O, nr.
545/1).
Het is precies omwille van het feit dat er over het moment tot waar de echtscheiding
terugwerkend effect kon hebben betwisting bestond, dat men de litigieuze bepaling heeft
toegevoegd. Waar men over het algemeen stelde dat de vordering die leidde tot de
overschrijving van de echtscheiding in aanmerking diende te worden genomen voor de
terugwerkende kracht, heeft de wetgever duidelijk geopteerd voor een andere oplossing,
die overigens in het verlengde lag van het arrest van Uw Hof van 22 oktober 1981 (Cass.,
22 oktober 1981, A.C. 1981-82, 278).
De nieuwe regel van artikel 1278, tweede alinea van het Gerechtelijk Wetboek is
algemeen: ze geldt voor zowel echtscheiding op grond van feiten, als echtscheiding op
grond van feitelijke scheiding (E. COENE, Personen- en familierecht. Artikelsgewijze
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer; “Art. 1278 Ger.W.”, nr. 29,
Antwerpen, Kluwer).
De enige beperking ligt in het feit dat men geen afstand mag gedaan hebben van zijn
eis, hetgeen ten deze evenwel niet aan de orde is (G. DE LEVAL, Droit judiciaire de la
famille, 1278/3; Zie ook, Cass., 22 oktober 1981, A.C. 1981-82, 278).
Bepaalde rechtsleer houdt voor dat de echtscheidingsvorderingen tegelijk aanhangig
moeten geweest zijn : “indien de eerste werd afgehandeld vooraleer de tweede werd
ingediend, kan er geen sprake zijn van terugwerkende kracht tot aan de datum van de
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instelling van de eerste echtscheidingseis, omdat er dan een niet te overbruggen hiaat is
tussen beide procedures” (C. COENE, o.c., nr. 33).
Volgens deze opinie kan er slechts sprake zijn van een “vermogensrechtelijke
verdenking” indien er effectief minstens één echtscheidingsvordering hangende is: een
hiaat zou daarbij het einde kunnen betekenen voor deze verdenking.
Dat standpunt kan niet worden bijgetreden. Met VIEUJEAN kan worden aangenomen dat –
ook al zou er een hiaat bestaan omdat er een ogenblik is waarop niet twee echtscheidingsvorderingen samen bestaan – dan nog dient men terug te gaan naar de eerste echtscheidingsvordering nu de ‘affectio maritalis’ als het ware ononderbroken aanwezig was (E.
VIEUJEAN, “La date des effets du divorce”, in Divorce. Commentaire pratique, Diegem,
Kluwer, 2OO1, VI.2.2., nr. 2.3.).
De auteur verwijst daarbij naar een arrest van het Hof van Beroep te Luik van 8
februari 2OOO (Luik, 8 februari 2OOO, J.T. 2OOO, 4O2).
In dat arrest werd de ontbinding toch uitgesproken tot op het moment van het instellen
van de eerste eis, zelfs indien er naderhand een periode was waarin er een hiaat bestond
tussen de verschillende procedures. Het hof van beroep steunde zich uitdrukkelijk op de
voorbereidende werken van de wet van 3O juni 1994: van zodra een echtscheidingseis
werd ingesteld, begint als het ware een verdachte periode. Indien men bovendien zou
vereisen dat de beide procedures tegelijkertijd hangende zouden zijn, zou men volgens het
hof van beroep aan de wet een voorwaarde toevoegen die deze niet bevat: “Attendu que
ce serait ajouter à la loi que d’exiger que les deux procédures aient coexisté: l’article 1278
du Code judiciaire ne précise absolument pas une telle condition”.
Wanneer, zoals te dezen, drie echtscheidingsvorderingen aanhangig werden gemaakt,
de tweede nog voor de definitieve afwijzing van de eerste, en de derde na de afwijzing
van de eerste, doch voor de definitieve beslechting van de tweede, en de echtscheiding
wordt uitgesproken op de derde echtscheidingsvordering, dan werkt de echtscheiding
tussen de echtgenoten, wat hun goederen betreft, terug tot het tijdstip van de eerste
echtscheidingsvordering.
Deze oplossing sluit het best aan bij de tekst van de wet en bij de ratio legis van de
hervorming van 3O juni 1994.
In de gevallen waarin de echtscheiding werd uitgesproken, nadat verschillende
vorderingen in echtscheiding werden ingesteld, kunnen wij dus als beginsel vooropstellen
dat de echtscheiding tussen de echtgenoten, wat hun goederen betreft, terugwerkt tot op
de dag waarop de eerste vordering werd ingesteld, ongeacht op grond van welke
vordering de echtscheiding uiteindelijk werd uitgesproken, en ongeacht de omstandigheid
dat de eerste vordering reeds definitief werd beslecht op het tijdstip van het inleiden van
de toegekende echtscheidingsvordering (vgl. P. SENAEVE, “De procedure tot echtscheiding
op grond van bepaalde feiten”, in De hervorming van de echtscheidingsprocedure en het
hoorrecht van minderjarigen, P. SENAEVE en W. PINTENS (ed.), Antwerpen, Maklu, 1994,
158, nr. 383).
Nu de eerste echtscheidingsvordering ten deze werd ingesteld op 14 maart 1994, kon
het bestreden arrest de ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel geenszins wettig
slechts laten terugwerken tot 29 januari 1999, zijnde de datum van de inleiding van de
derde en ingewilligde echtscheidingsvordering.
Het middel komt dan ook gegrond voor.
Besluit: Vernietiging van het bestreden arrest in zoverre het voor recht zegt dat tussen
echtgenoten het stelsel wordt ontbonden op de datum van de inleiding van de vordering,
hetzij op 29 januari 1999.

192

HOF VAN CASSATIE

5.2.04 - Nr. 61

ARREST

(A.R. C.01.0587.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 juni 2001 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
- artikel 1278, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Na eisers echtscheidingsvordering ingesteld op basis van artikel 231 van het Burgerlijk
Wetboek ongegrond te hebben verklaard, doch eisers echtscheidingsvordering, gestoeld
op artikel 232, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek te hebben ingewilligd en de echtscheiding op grond van laatstgenoemde wettelijke bepaling sedert 8 juni 1993 te hebben uitgesproken, zegt het bestreden arrest voor recht dat tussen partijen het huwelijksvermogenstelsel ontbonden wordt op de datum van de inleiding van de vordering, hetzij in dezen op 29 januari 1999, zijnde de datum van de inleiding bij dagvaarding van eisers echtscheidingsvordering op grond van feitelijke scheiding, zoals door het hof van beroep zelf
vastgesteld.
Het hof van beroep beslist op volgende gronden:
"Samenvatting van het bestreden vonnis
In de zaak onder A.R. 95/42.405/A werd het inleidend verzoekschrift in echtscheiding
neergelegd op 14 maart 1994 door (verweerster) en werd bij dagvaarding van 24 augustus
1995 de echtscheiding gevorderd door (eiser) op grond van artikel 231 van het Burgerlijk
Wetboek.
Bij vonnis van (de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen) van 11 april 1996 werd:
- de vordering van (verweerster), ingesteld bij verzoekschrift, afgewezen als ongegrond,
- rechtdoende op de vordering van (eiser) werd deze toegelaten tot het houden van een
getuigenverhoor.
Tegen het vonnis van 11 april 1996 werd geen hoger beroep aangetekend.
In de zaak onder A.R. 99/168/A werd de echtscheiding eveneens gevorderd door
(eiser), bij inleidende dagvaarding van 29 januari 1999 op grond van 5 jaar feitelijke
scheiding.
Rechtdoende in de zaak onder A.R. 95/42.405/A werd bij het bestreden vonnis de echtscheiding uitgesproken op grond van artikel 231 van het Burgerlijk Wetboek in het voordeel van (eiser) en lastens (verweerster), en rechtdoende in de zaak onder A.R. 99/168/A
werd de vordering op basis van artikel 232, alinea 1 van het Burgerlijk Wetboek in het
dispositief afgewezen als zijnde ongegrond.
In het motiverend gedeelte van het bestreden vonnis wordt echter gesteld dat de in ondergeschikte orde gestelde eis op voormelde grond 'overbodig' is, de eis op grond van artikel 231 van het Burgerlijk Wetboek toegekend zijnde in het voordeel van (eiser). Tevens
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werd gezegd voor recht dat, met betrekking tot het voordeel van het blijven bewonen van
een gezinswoning, de datum van de ontbinding van de huwgemeenschap dient bepaald te
worden op 8 juni 1993.
(...)
Beoordeling ten gronde
Eis op grond van artikel 231 van het Burgerlijk Wetboek.
(...)
Overwegende dat de eis van (eiser) op basis van artikel 231 van het Burgerlijk Wetboek
dan ook niet gegrond dient verklaard;
Eis op grond van artikel 232, alinea 1 van het Burgerlijk Wetboek.
Overwegende dat er geen betwisting kan bestaan over het feit dat partijen sinds de eerste beschikking van de Vrederechter van 8 juni 1993 ononderbroken feitelijk gescheiden
leven, het huwelijk duurzaam ontwricht is.
Dat op basis van artikel 232, alinea 1 van het Burgerlijk Wetboek de eis van (eiser) dan
ook gegrond is;
(...)
Overwegende dat ten aanzien van de verdeling van de huwgemeenschap er geen enkele
reden voorhanden is om af te wijken van het wettelijk bepaalde tijdstip dat tussen echtgenoten het stelsel ontbonden wordt op de datum van de inleiding van de vordering, hetzij in
dezen op 29 januari 1999".
Grieven
Overeenkomstig artikel 1278, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd door artikel 19 van de wet van 30 juni 1994, werkt het vonnis of arrest dat de echtscheiding uitspreekt, ten aanzien van de echtgenoten, wat hun goederen betreft, terug tot
op de dag waarop de vordering is ingesteld en, wanneer er meer dan één vordering is, tot
op de dag waarop de eerste is ingesteld, ongeacht of zij werd toegewezen of niet.
Zoals blijkt uit de vaststellingen van het bestreden arrest zelf, werd de eerste echtscheidingsvordering door verweerster ingeleid op 14 maart 1994, maakte eiser nog hangende
deze echtscheidingsvordering op 24 augustus 1995 zijn echtscheidingsvordering aanhangig, en maakte eiser, na de definitieve afwijzing van de door verweerster op 14 maart
1994 ingeleide echtscheidingsvordering bij vonnis van 11 april 1996, maar nog hangende
zijn echtscheidingsvordering, op 29 januari 1999 een echtscheidingsvordering op grond
van feitelijke scheiding aanhangig.
Het bestreden arrest verklaart de door eiser op 24 augustus 1995 aanhangig gemaakte
echtscheidingsvordering ongegrond, en verklaart de door hem op 29 januari 1999 aanhangig gemaakte vordering gegrond en spreekt de echtscheiding uit.
In toepassing van artikel 1278, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, werkt de echtscheiding te dezen, ten aanzien van partijen, wat hun goederen betreft, terug tot op de dag
waarop de eerste echtscheidingsvordering werd ingesteld, met name 14 maart 1994, minstens 24 augustus 1995, voor zover het hof zou aannemen - quod non - dat de ontbinding
slechts kon teruggaan tot de datum van de inleiding van de echtscheidingsvordering die
nog niet definitief beslecht was op het tijdstip van het inleiden van de toegekende echtscheidingsvordering.
Het bestreden arrest oordeelt dat te dezen "het wettelijk bepaalde tijdstip dat tussen partijen het stelsel ontbonden wordt" de datum van de inleiding is van de echtscheidingsvordering die het gegrond verklaart, met name 29 januari 1999.
Het laat aldus evenwel met miskenning van het voorschrift van artikel 1278, tweede lid
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van het Gerechtelijk Wetboek, na rekening te houden met de omstandigheid, die het zelf
vaststelt, dat meer dan één echtscheidingsvordering werd ingeleid en dat de andere vorderingen vóór 29 januari 1999 werden ingeleid.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest, op grond van de vaststellingen en overwegingen
die het bevat, niet wettig het tijdstip dat het huwelijksvermogenstelsel tussen partijen, wat
hun goederen betreft, ontbonden is, op 29 januari 1999 kon bepalen (schending van artikel
1278, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijke artikel 1278, tweede lid
van het Gerechtelijk Wetboek, het vonnis of arrest waarbij de echtscheiding
wordt uitgesproken, ten aanzien van de echtgenoten, wat hun goederen betreft,
terugwerkt tot op de dag waarop de vordering is ingesteld en, wanneer er meer
dan één vordering is, tot op de dag waarop de eerste is ingesteld, ongeacht of zij
werd toegewezen of niet;
Dat blijkens de wetsgeschiedenis deze regeling ervan uitgaat dat vanaf de datum van de inleiding van de eerste echtscheidingseis tussen echtgenoten een klimaat heerst van vermogensrechtelijke verdenking en dat vanaf dat ogenblik de
echtelijke verstandhouding in verband met de goederen ontbreekt;
Dat aldus wanneer de echtscheiding wordt uitgesproken, nadat verschillende
vorderingen in echtscheiding werden ingesteld, zij ten aanzien van de echtgenoten en wat hun goederen betreft in beginsel terugwerkt tot op de dag waarop de
eerste vordering werd ingesteld, ongeacht op basis van welke vordering de echtscheiding uiteindelijk wordt uitgesproken;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat:
1. verweerster op 14 maart 1994 een verzoekschrift in echtscheiding heeft
neergelegd gesteund op artikel 231 van het Burgerlijk Wetboek;
2. eiser op zijn beurt op 24 augustus 1995 de echtscheiding heeft gevorderd op
grond van artikel 231 van het Burgerlijk Wetboek;
3. de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen bij vonnis van 11 april 1996,
de vordering van verweerster heeft afgewezen als ongegrond en eiser heeft toegelaten tot het houden van een getuigenverhoor;
4. eiser bij dagvaarding van 29 januari 1999 de echtscheiding vorderde op
grond van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek;
5. het beroepen vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen van 3
juni 1999 de echtscheiding heeft uitgesproken op grond van artikel 231 van het
Burgerlijk Wetboek in het voordeel van eiser en lastens verweerster en de vordering op grond van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek afwees als ongegrond;
6. het bestreden arrest het beroepen vonnis teniet doet behoudens waar het de
vorderingen ontvankelijk verklaart en twee notarissen aanstelt met de opdracht in
het bestreden vonnis omschreven, en opnieuw rechtdoende ten gronde de eis ingesteld door eiser op basis van artikel 231 van het Burgerlijk Wetboek ongegrond verklaart, de eis van eiser op basis van artikel 232, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek gegrond verklaart en de echtscheiding uitspreekt tussen partijen
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sedert 8 juni 1993;
Overwegende dat het bestreden arrest oordeelt dat tussen echtgenoten het huwelijksstelsel werd ontbonden op de datum van het instellen van de vordering tot
echtscheiding op grond van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek, hetzij op 29
januari 1999;
Dat het arrest, door aldus te oordelen, artikel 1278, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het betreden arrest in zoverre het voor recht zegt dat tussen echtgenoten het huwelijksstelsel wordt ontbonden op de datum van de inleiding van de
vordering, hetzij op 29 januari 1999, alsmede 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.
5 februari 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Geinger en Verbist.

Nr. 62
1° KAMER - 5 februari 2004

BESLAG — ALLERLEI - COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - MINNELIJKE
AANZUIVERINGSREGELING - GEBREK AAN GOEDKEURING DOOR ALLE BELANGHEBBENDEN - TEN
ONRECHTE AANGENOMEN DOOR DE RECHTER - OMZETTING IN EEN GERECHTELIJKE
AANZUIVERINGSREGELING - MODALITEITEN.
De appèlrechter die oordeelt dat de eerste rechter ten onrechte het bestaan van een
minnelijke aanzuiveringsregeling heeft aangenomen wegens het gebrek aan
overeenstemming van alle belanghebbenden, kan deze regeling niet als een
gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen zonder dat aan de schuldenaar de
mogelijkheid wordt geboden om de in artikel 1675/12 van het Ger. W. bedoelde
maatregelen te vragen. (Artt. 1675/10, 1675/11, 1675/12 en 1675/13 Ger.W.)
(S. T. W. e.a.)

ARREST

(A.R. C.01.0605.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 september 2001 gewezen
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door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1319, 1320 en 1321 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 747 (lees 774) en 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek;
- voor zoveel als nodig het algemeen rechtsbeginsel van het beschikkingsbeginsel;
- de artikelen 1675/3, 1675/10 en in het bijzonder 1675/10, §§3, 4 en 5, 1675/11 en in
het bijzonder 1675/11, §3, 1675/12 en in het bijzonder 1675/12, §2, 1675/13 en in het bijzonder 1675/13, §2 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest zegt voor recht dat het ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling opgesteld op 11 augustus 2000 als gerechtelijke aanzuiveringsregeling wordt opgelegd bij toepassing van artikel 1675/12 van het Gerechtelijk Wetboek met als enige wijziging dat het bedrag van het leefgeld van eiseres bepaald wordt op 15.000 BEF per maand,
medische kosten inbegrepen en zulks op grond van de volgende redengeving:
"Dat eerste (verweerder) schuldbemiddelaar bij brief op het hof toegekomen op 25 april
2001 heeft laten weten dat hij bereid was maandelijks 1.500 BEF medische kosten te dragen en betreffende de vordering van de Vlaamse Gemeenschap inzake Kijk- en Luistergeld te zullen wachten op de definitieve rechterlijke beslissing;
(...) dat uit voormelde brief van de (nieuwe) schuldbemiddelaar zijnde eerste verweerder, blijkt dat hij akkoord kan gaan met de opmerking van (eiseres) en bereid is het leefgeld van 13.500 BEF te verhogen tot 15.000 BEF teneinde (eiseres) in de mogelijkheid te
stellen haar medische kosten te dragen en zij akkoord gaat met dit forfaitair bedrag;
dat het dienvolgens gepast voorkomt om het voorstel van minnelijke aanzuiveringsregeling als gerechtelijke aanzuiveringsregeling op te leggen mits bovenstaande aanpassing;
dat het leefgeld dienvolgens moet worden bepaald op 15.000 BEF;
dat de overige bepalingen kunnen gehandhaafd worden vermits de nieuwe schuldbemiddelaar het akkoord van alle partijen heeft bekomen".
Grieven
(...)
3. Derde onderdeel
De rechter kan slechts tot een gerechtelijke aanzuiveringsregeling overgaan nadat de
fase van de minnelijke aanzuiveringsregeling werd doorlopen en meer bepaald wanneer,
conform de artikelen 1675/3 en inzonderheid 1675/11, §1 van het Gerechtelijk Wetboek,
de schuldbemiddelaar vaststelt dat geen overeenkomst over een minnelijke aanzuiveringsregeling kan worden bereikt en ieder geval wanneer binnen 4 maanden te rekenen van zijn
aanwijzing geen overeenkomst kon worden bereikt.
De artikelen 1675/12, §1 en 1675/13, §1 van het Gerechtelijk Wetboek geven aan de
partij die om een collectieve schuldregeling verzoekt het recht uitstel of herschikking van
betaling van de schulden in hoofdsom, in intresten en kosten, het recht om vermindering
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van de conventionele tot de wettelijke rentevoet en om de gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de moratoire intresten, vergoedingen en kosten te vragen alsmede om de
gedeeltelijke kwijtschelding van kapitaal te verzoeken teneinde, overeenkomstig het bepaalde in artikel 1675/3 van het Gerechtelijk Wetboek, de financiële toestand van de
schuldenaar te herstellen met name hem in staat te stellen in de mate van het mogelijke
zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hijzelf en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden.
De artikelen 1675/12, §2 en 1675/13, §2 van het Gerechtelijk Wetboek vereisen allebei
uitdrukkelijk dat de gerechtelijke aanzuiveringsregeling de vijf jaar niet mag overschrijden.
Artikel 1675/10, §3 van het Gerechtelijk Wetboek stelt uitdrukkelijk dat alleen de niet
betwiste schuldvorderingen in een ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling kunnen
worden opgenomen.
Artikel 1675/11, §3 van het Gerechtelijk Wetboek vereist dat de rechter, in het raam
van een gerechtelijke aanzuiveringsregeling, voorlopig vaststelt welk gedeelte van het betwiste bedrag in consignatie moet worden gegeven in geval van betwisting van een
schuldvordering.
Eiseres liet in haar akte van hoger beroep als tweede grief tegen de beschikking van 9
maart 2001 gewezen door de beslagrechter bij de (rechtbank van) eerste aanleg te Mechelen gelden dat deze laatste beschikking in strijd met artikel 1675/10, §3 van het Gerechtelijk Wetboek in de voorgestelde minnelijke aanzuiveringsregeling eveneens een betwiste
schuldvordering had laten opnemen.
Het arrest antwoordt niet op deze specifieke grief doch beperkt zich ertoe het voorstel
van minnelijke aanzuiveringsregeling, dat geen beperking inhoudt in de tijd, zonder meer
als gerechtelijke aanzuiveringsregeling op te leggen zonder op de naleving van de formaliteiten van artikel 1675/11, inzonderheid §§1 en 3 van het Gerechtelijk Wetboek toe te
zien.
Het arrest stelt voorts nergens, overeenkomstig artikel 1675/11, §3 van het Gerechtelijk
Wetboek, voorlopig vast welk gedeelte van het betwist bedrag in consignatie moet worden gegeven rekening houdend met het dividend dat op grond van de aanzuiveringsregeling wordt toegewezen.
Hieruit volgt dat door onmiddellijk een gerechtelijke aanzuiveringsregeling op te leggen zonder voorafgaandelijk de schuldbemiddelaar te gelasten met het opstellen van een
proces-verbaal van vaststelling van ontbreken van minnelijke aanzuiveringsregeling, het
arrest het door artikel 1675/3 van het Gerechtelijk Wetboek vereiste akkoord ingeval van
minnelijke aanzuiveringsregeling dan wel afwezigheid van akkoord ingeval van gerechtelijke aanzuiveringsregeling even zoals de formaliteiten vereist door het artikel 1675/11, §1
van het Gerechtelijk Wetboek schendt (schending van deze artikelen), het arrest voorts eiseres in de onmogelijkheid stelt haar rechten te doen gelden op grond van de artikelen
1675/3, 1675/12, §1 en 1675/13, §1 van het Gerechtelijk Wetboek (schending van deze
artikelen), het arrest verder, door een niet in de tijd beperkt voorstel tot minnelijke aanzuiveringsregeling op te leggen als gerechtelijke aanzuiveringsregeling, de artikelen 1675/12,
§1 en 1675/13, §1 van het Gerechtelijk Wetboek schendt; het arrest, tevens, door het
voorstel tot minnelijke aanzuiveringsregeling die betwiste schuldvorderingen bevat zonder meer te converteren in een gerechtelijke aanzuiveringsregeling zonder voorlopig vast
te stellen welk gedeelte van het betwist bedrag in consignatie moet worden gegeven,
eveneens de artikelen 1675/10, §3 en 1675/11, §3 van het Gerechtelijk Wetboek schendt
en het arrest tenslotte, waar het nalaat te antwoorden op eiseres' specifieke grief in verband met de opname van een betwiste schuldvordering, tekort schiet aan de grondwettelijke motiveringsplicht en derhalve artikel 149 van de Grondwet schendt.
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IV. Beslissing van het Hof
Derde onderdeel
Overwegende dat in geval geen overeenkomst over een minnelijke aanzuiveringsregeling kan worden bereikt, de rechter krachtens artikel 1675/12 van het
Gerechtelijk Wetboek, een gerechtelijke aanzuiveringsregeling kan opleggen die
de schuldenaar de mogelijkheid biedt om onder meer een gehele of gedeeltelijke
kwijtschelding van interesten en een uitstel of herschikking van zijn schulden te
verkrijgen en waarvan de looptijd de vijf jaar niet mag overschrijden;
Overwegende dat de appèlrechter die oordeelt dat de eerste rechter ten onrechte het bestaan van een minnelijke aanzuiveringsregeling heeft aangenomen wegens het gebrek aan overeenstemming van alle belanghebbenden, deze regeling
niet als een gerechtelijke aanzuiveringsregeling kan opleggen zonder dat aan de
schuldenaar de mogelijkheid wordt geboden om de in artikel 1675/12 bedoelde
maatregelen te vragen;
Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
5 februari 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat: mr. Gérard.

Nr. 63
1° KAMER - 5 februari 2004

CASSATIEBEROEP — BELASTINGZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — GEVOLGEN VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID
T.A.V. EEN PARTIJ - CASSATIEBEROEP INGESTELD DOOR BEIDE ECHTGENOTEN - NIET-ONTVANKELIJK
IN HOOFDE VAN ÉÉN VAN HEN - GEVOLGEN.
Wanneer het Hof vaststelt dat het cassatieberoep ingediend door beide echtgenoten nietontvankelijk is in hoofde van één van hen daar het niet voldoet aan de in art. 388, tweede
lid van het W.I.B. (1992) gestelde vereisten, verwerpt het dat cassatieberoep en doet het
verder uitspraak op de ontvankelijke voorziening van de andere echtgenoot1 (Impliciet).
(Art. 388, tweede lid W.I.B. 1992)

1 Onder de rubriek "IV. Beslissing van het Hof", dient het opschrift van punt 2. "Cassatieberoep van
eiseres", gelezen te worden als "Cassatieberoep van eiser".
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(S. e.a. T. BELGISCHE STAAT - Minister van financiën)

ARREST

(A.R. F.01.0061.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 april 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. Middel
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 779, lid 1 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Luidens het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 25 april 2001 de fiscale voorziening ontvankelijk en ongegrond werd verklaard en de verzoekers werden veroordeeld
tot de kosten van de voorziening, waarbij uitdrukkelijk werd vermeld dat het arrest gevonnist is door:
"K. V.H., voorzitter
- B. d.C. plaatsvervangend raadsheer
- A. D.M. plaatsvervangend raadsheer,
magistraat en plaatsvervangende magistraten van de toegevoegde kamer 'F' van het Hof
van Beroep te Brussel die aan de beraadslaging hebben deelgenomen overeenkomstig artikel 778 van het Gerechtelijk Wetboek".
Grieven
Luidens het proces-verbaal van de terechtzitting van de toegevoegde kamer F zetelende
in belastingzaken, betrekking hebbende op de openbare zitting van 10 mei 2000 aanwezig
waren en aldus ook de pleidooien van beide partijen hebben aangehoord: K. V.H., J.P.
N.d.B. en A. D.M., zodat er alleszins gebrek is aan identiteit tussen al de magistraten welke de zitting over de zaak hebben bijgewoond enerzijds en de magistraten welke het arrest
hebben gewezen anderzijds, zodat er alleszins een formele inbreuk is vast te stellen op artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek dat dergelijke identiteit vereist en daarvoor de
sanctie van de nietigheid voorschrijft.
Dat alleszins één magistraat die het bestreden arrest mede heeft geveld, niet alle of zelfs
geen zittingen over de zaak heeft bijgewoond. De bestreden beslissing is derhalve door
nietigheid aangetast ingevolge schending van artikel 779, lid 1 van het Gerechtelijk Wetboek.

IV. Beslissing van het Hof
1. Cassatieberoep van eiseres
Over het middel van niet-ontvankelijkheid, door het openbaar ministerie
ambtshalve opgeworpen en waarvan overeenkomstig artikel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek kennis is gegeven aan de partijen: het verzoekschrift in cassa-
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tie dat is neergelegd op de griffie van het hof van beroep is vooraf niet betekend
op verzoek van de tweede verzoekster:
Overwegende dat overeenkomstig artikel 388 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), zoals van toepassing in dezen, de voorziening in cassatie
gebeurt bij een tot het Hof van Cassatie gericht verzoekschrift, dat vooraf aan
verweerder is betekend;
Dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat het verzoekschrift houdende voorziening in cassatie dat is opgesteld ten verzoeke van S.
en B., is betekend op verzoek van de tweede verzoekster B.;
Dat de voorziening in cassatie, in zoverre zij uitgaat van eiseres B., niet ontvankelijk is daar zij niet heeft voldaan aan de vereisten van bedoeld artikel 388,
tweede lid van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen;
2. Cassatieberoep van eiseres
Overwegende dat, krachtens artikel 779, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, op straffe van nietigheid, geen vonnis kan worden gewezen dan door de
rechters die alle zittingen hebben bijgewoond;
Dat het proces-verbaal van de terechtzitting van 10 mei 2000 vermeldt dat de
zaak werd gepleit voor en in beraad werd genomen door de kamervoorzitter K.
V.H., en de plaatsvervangende raadsheren J.P. N.d.B. en A. D.M.;
Dat het bestreden arrest vermeldt dat de zaak gevonnist werd door kamervoorzitter K. V.H., en de plaatsvervangende raadsheren B. D.C. en A. D.M.;
Overwegende dat uit het voorgaande volgt dat het arrest werd gewezen door
een rechter die niet alle zittingen van de zaak heeft bijgewoond;
Dat het arrest aldus artikel 779, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek
schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep ingesteld door eiseres;
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
5 februari 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat: mr. F. Marck, Antwerpen.
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Nr. 64
1° KAMER - 6 februari 2004

1º ERFENISSEN - LANDBOUWBEDRIJF - OVERLIJDEN VAN DE ERFLATER - OVERNAME VOORWAARDE.
2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - GEBREK AAN
BELANG - BEGRIP - BESTREDEN BESLISSING - BEKRITISEERDE GRONDSLAG - ANDERE
NIET-BEKRITISEERDE GRONDSLAG - GEVOLG.
1º De wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog
op het bevorderen van de continuïteit is niet van toepassing als de nalatenschap, al was
het maar voor een gedeelte, geen landbouwbedrijf omvat in de zin van artikel 1 van de
wet. (Art. 1 Wet 29 aug. 1988)
2º Het middel dat, ook al was het gegrond, geen weerslag zou hebben op de
verantwoording van de bestreden beslissing, is wegens gebrek aan belang nietontvankelijk, aangezien die beslissing tevens berust op een andere voldoende grondslag
waartegen het middel niet opkomt.
(M. T. M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0232.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 10 januari 2001 gewezen in
hoger beroep door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
De beide onderdelen
Grond van niet-ontvankelijkheid
Over de door verweerster tegen de onderdelen opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid: de onderdelen vertonen geen belang:
Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt dat "de wet (...) preciseert dat
de nalatenschap ten minste een deel van een landbouwbedrijf moet bevatten"; dat
"het bijgevolg niet voldoende is aan te voeren dat de nalatenschap bestanddelen
van een hoeve bevat"; dat "met het bedrijf duidelijk het bedrijf van de rechtsvoorganger wordt bedoeld die tot aan zijn overlijden eigenaar ervan is gebleven,
ook al gebeurt de daadwerkelijke exploitatie niet meer door hem maar door zijn
zoon bijvoorbeeld, terwijl hij er toch belangen in behoudt"; dat "men niet kan
oordelen dat de nalatenschap, door het feit dat zij uit landbouwgronden bestaat,
een landbouwbedrijf bevat, nu (daarin) dat geheel ontbreekt van zowel roerende
als onroerende goederen waardoor die activiteit mogelijk wordt";
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Dat die vaststellingen, waaruit volgt dat, volgens de zienswijze van de appèlrechters, de nalatenschap, al was het voor een gedeelte, geen landbouwbedrijf
omvat, volstaan om hun beslissing te gronden dat de wet van 29 augustus 1988
op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van
de continuïteit niet van toepassing is;
Dat het middel dat in geen enkel van zijn onderdelen, tegen die redenen opkomt, derhalve niet tot de vernietiging van die beslissing kan leiden en bijgevolg
gebrek aan belang vertoont;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
6 februari 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Gérard en Verbist.

Nr. 65
1° KAMER - 6 februari 2004

VERZEKERING — LANDVERZEKERING - BESTAAN EN INHOUD - BEWIJS DOOR
VERMOEDENS - VOORWAARDE.
Ingevolge artikel 10, §1, eerste en tweede lid van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst kunnen het bestaan en de inhoud van een
verzekeringsovereenkomst niet door vermoedens worden bewezen tenzij een begin van
bewijs door geschrift wordt geleverd. (Art. 10, §1, eerste en tweede lid Wet 25 juni 1992
op de landverzekeringsovereenkomst)
(MARPOL B.V.B.A. T. AXA BELGIUM N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0258.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 30 januari 2002 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
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1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, luidens artikel 10, §1, eerste en tweede lid van de wet van
25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, onder voorbehoud van de bekentenis en de eed, en ongeacht het bedrag van de verbintenissen, de verzekeringsovereenkomst alsook de wijzigingen ervan tussen partijen door geschriften
worden bewezen en er geen enkel bewijs door getuigen of door vermoedens tegen en boven de inhoud van het geschrift is toegelaten;
Dat ingevolge het tweede lid van die wetsbepaling, het bewijs door getuigen of
vermoedens evenwel wordt toegelaten, indien een begin van bewijs door geschrift wordt geleverd;
Over de door verweerster tegen het onderdeel opgeworpen eerste grond van
niet-ontvankelijkheid: het onderdeel zou het Hof ertoe verplichten de feitelijke
voorwaarden te onderzoeken die noodzakelijk zijn voor de beoordeling ervan;
Overwegende dat het onderdeel aanvoert dat het bestreden vonnis de bepalingen van dwingend recht van artikel 10, §1, eerste en tweede lid van de wet van
25 juni 1992 schendt, doordat het aanneemt dat het bestaan en de inhoud van de
litigieuze overeenkomst op een andere manier dan door geschriften mogen worden bewezen;
Dat de beoordeling van dat onderdeel niet vereist dat het Hof feiten onderzoekt
waaruit zou blijken dat voldaan is aan alle voorwaarden waaronder het tweede
lid van voornoemd artikel 10, §1, met afwijking van het eerste lid, het bewijs
door getuigen of vermoedens toelaat;
Over de door verweerster tegen het onderdeel opgeworpen tweede grond van
niet-ontvankelijkheid: het onderdeel voert de schending van artikel 1347, tweede
lid van het Burgerlijk Wetboek niet aan;
Overwegende dat het onderdeel het bestreden vonnis niet verwijt het begrip
begin van bewijs door geschrift te miskennen;
Overwegende dat de in het onderdeel aangevoerde schending van artikel 10,
§1, eerste en tweede lid van de wet van 25 juni 1992, indien het gegrond was, alleen al zou volstaan om tot cassatie te leiden;
Dat de gronden van niet-ontvankelijkheid niet aangenomen kunnen worden;
Over het onderdeel zelf:
Overwegende dat het bestreden vonnis, doordat het op grond van de redenen
die het middel weergeeft en bekritiseert, het bewijs door vermoedens van het bestaan en de inhoud van de tussen de partijen gesloten verzekeringsovereenkomst
toelaat, zonder te vermelden dat een begin van een bewijs door geschrift bestaat,
artikel 10, §1, eerste en tweede lid van de wet van 25 juni 1992 schendt;
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;
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Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik,
zitting houdende in hoger beroep.
6 februari 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Kirkpatrick.

Nr. 66
1° KAMER - 6 februari 2004

1º STEDENBOUW — ONTEIGENING - RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG AANKOOP ONROERENDE GOEDEREN EN ONTEIGENINGEN - GEEN TOTSTANDKOMING BINNEN DE
WETTELIJKE TERMIJN - VERGOEDING - VOORWAARDEN.
2º STEDENBOUW — ONTEIGENING - RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG AANKOOP ONROERENDE GOEDEREN EN ONTEIGENINGEN - GEEN TOTSTANDKOMING BINNEN DE
WETTELIJKE TERMIJN - VERGOEDING - RAMING.
1º Artikel 32, vijfde lid van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en
Patrimonium van 14 mei 1984 verwijst niet naar de bij artikel 34, derde lid van dat
wetboek vastgestelde voorwaarden voor het recht op schadevergoeding, die geen
verband houden met het geval van een niet-uitgevoerd onteigeningsplan in de zin van
artikel 32 van dat wetboek; artikel 32, vijfde lid, verwijst slechts naar artikel 34 in zoverre
die bepaling de perken van de schadevergoeding vastlegt.
2º Ingevolge artikel 34, tweede lid van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening,
Stedenbouw en Patrimonium van 14 mei 1984 is de waarde die in aanmerking moet
worden genomen voor de raming van de schadevergoeding de waarde van dat goed na
het verstrijken van de eenjarige termijn, bedoeld in artikel 32, vijfde lid van dat wetboek.
(STAD CHARLEROI T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0578.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 13 juni 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
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Overwegende dat artikel 32, eerste lid van het Waals Wetboek van Ruimtelijke
Ordening, Stedenbouw en Patrimonium van 14 mei 1984, dat hier van toepassing
is, bepaalt dat, wanneer binnen een termijn tien jaren, te rekenen van de inwerkingtreding van een plan van aanleg, de bij artikel 22 bedoelde percelen niet zijn
aangekocht of de onteigeningsprocedure niet is begonnen, de eigenaar bij een ter
post aangetekende brief de bevoegde instantie kan verzoeken van de onteigening
van zijn goed af te zien; dat het vijfde lid bepaalt dat de eigenaar, indien de bevoegde overheid zich niet heeft uitgesproken binnen een jaar te rekenen van de
datum van verzending van de aangetekende brief, schadevergoeding kan verkrijgen binnen de bij artikel 34 vastgestelde perken;
Dat ingevolge artikel 35, tweede lid van dat wetboek, de vorderingen tot betaling van vergoedingen vervallen één jaar na de dag waarop het recht op schadevergoeding ontstaat overeenkomstig artikel 34, derde lid; indien geen vergunning
wordt aangevraagd, de termijn tien jaren bedraagt te rekenen van de datum van
inwerkingtreding van het plan; die termijn op vijftien jaren wordt gebracht voor
vorderingen tot vergoeding bedoeld in artikel 32, vijfde lid;
Overwegende dat artikel 32 van voornoemd wetboek slechts de voorwaarden
voor vergoeding vaststelt die moeten worden vervuld door de eigenaar van een
goed dat in een plan van aanleg is opgenomen en dat het voorwerp uitmaakt van
een onteigeningsplan;
Overwegende dat, in tegenstelling tot hetgeen het middel aanvoert, voornoemd
artikel 32, vijfde lid, niet verwijst naar de bij artikel 34, derde lid van dat wetboek vastgestelde voorwaarden voor het recht op schadevergoeding, die geen
verband houden met het geval van een niet-uitgevoerd onteigeningsplan in de zin
van artikel 32 van dat wetboek; dat artikel 32, vijfde lid, slechts naar artikel 34
verwijst in zoverre die bepaling de perken van de schadevergoeding vastlegt;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat uit het antwoord op het eerste middel volgt dat artikel 32,
vijfde lid van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium niet verwijst naar de bij artikel 34, derde lid van dat wetboek vastgestelde voorwaarden voor het recht op schadevergoeding;
Dat, bijgevolg, het arrest dat beslist dat de waarde die in aanmerking moet
worden genomen voor de raming van de schadevergoeding, ingevolge artikel 34,
tweede lid van dat wetboek, de waarde is van dat goed na het verstrijken van de
eenjarige termijn, bedoeld in artikel 32, vijfde lid, zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
6 februari 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
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slaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Gérard en T'Kint.

Nr. 67
1° KAMER - 6 februari 2004

HANDELSPRAKTIJKEN - RECLAME - UITWERKING - BIJDRAGE - BEVEL TOT STAKING DRAAGWIJDTE.
Het bevel tot staking dat op grond van artikel 27, tweede lid van de wet van 14 juli 1991
betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument
kan worden uitgesproken ten laste van degene die bewust ertoe heeft bijgedragen dat de
reclame uitwerking heeft, moet geen melding maken van de wijze waarop hij tot de
litigieuze reclame heeft bijgedragen, maar wel van de staking van die reclame. (Art. 27,
tweede lid Handelspraktijkenwet 1991)
(BELGISCHE STAAT - Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek T. FRAMAR INTERNATIONAL B.V.B.A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0154.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 14 februari 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Wat het tweede onderdeel betreft
Overwegende dat het arrest vaststelt, enerzijds, dat de door eiser ingestelde
vordering tot staking ertoe strekt de onrechtmatige aard van de verzending van
reclame te laten vaststellen en de staking van die verzending te doen bevelen en,
anderzijds, dat eiser verweerster verwijt "bewust ertoe bij te dragen dat de reclame wordt verspreid of dat zij uitwerking heeft";
Overwegende dat artikel 27, tweede lid van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument,
zoals het bestond ten tijde van de feiten, bepaalt dat, indien de adverteerder tegen
wie een vordering tot staking kan worden ingesteld wegens de niet-naleving van
de bepalingen van artikel 23, geen woonplaats in België heeft en geen verantwoordelijke persoon met woonplaats in België heeft aangewezen, de vordering
tot staking eveneens kan worden ingesteld tegen: de uitgever van de geschreven
reclame of de producent van de audiovisuele reclame; de drukker of de maker,
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indien de uitgever of de producent geen woonplaats in België hebben en geen
verantwoordelijke persoon met woonplaats in België hebben aangewezen; de
verdeler evenals elke persoon die er bewust toe bijdraagt dat de reclame uitwerking heeft, indien de drukker of de maker geen woonplaats in België hebben en
geen verantwoordelijke persoon met woonplaats in België hebben aangewezen;
Overwegende dat het bevel tot staking dat op die grond kan worden uitgesproken ten laste van degene die bewust ertoe heeft bijgedragen dat de reclame uitwerking heeft, geen melding moet maken van de wijze waarop hij tot die reclame heeft bijgedragen, maar wel van de staking van die reclame;
Overwegende dat het arrest dat afwijzend beschikt op de door eiser ingestelde
vordering tot staking op grond dat "het bevel tot staking (...) uitdrukkelijk en uitsluitend melding maakt van de verzending van de post" waarin de reclame vervat
is, "dat geen enkele overige stakingsmaatregel wordt gevorderd" en dat, ook al
had verweerster inderdaad bewust ertoe bijgedragen dat de reclame uitwerking
zou hebben, "het voldoende is vast te stellen dat het gevorderde bevel tot staking
geenszins gewag maakt van de (door verweerster geleverde) prestaties, maar enkel van de post die daaraan voorafging", de in het middel aangewezen bepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Wat de overige onderdelen betreft
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het eerste onderdeel
dat niet tot ruimere cassatie kan leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
6 februari 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Draps.

Nr. 68
3° KAMER - 9 februari 2004

1º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING —
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - ONGEVAL - AANSPRAKELIJKE DERDE
- VERZEKERINGSINSTELLING - GETROFFENE - TOEKENNING VAN UITKERINGEN - WETTELIJKE
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- OMVANG - VEREISTEN.

2º INDEPLAATSSTELLING - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING ONGEVAL - GETROFFENE - VERZEKERINGSINSTELLING - TOEKENNING VAN UITKERINGEN AANSPRAKELIJKE DERDE - TERUGBETALING - WETTELIJKE INDEPLAATSSTELLING - OMVANG VEREISTEN.
3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - GETROFFENE - WERKLOOSHEID - BEROEPSSCHADE.
1º en 2° Alleen op grond van de omstandigheid dat de door de verzekeringsinstelling in
aanmerking genomen graad van arbeidsongeschiktheid voor de toekenning aan de
begunstigde van de ziekte- en invaliditeitsverzekering van de bij die wet bepaalde
uitkeringen, verschilde van de in het gemeen recht aangenomen graad, kunnen de
appèlrechters, die aannemen dat de door de verzekeringsinstelling betaalde uitkeringen
de schade vergoeden die bestaat in een vermindering van het vermogen tot verdienen
ten gevolge van het ongeval en ingevolge het stelsel van ziekte- en
invaliditeitsverzekering verschuldigd waren, niet afwijzend beschikken op haar vordering
en haar recht om in de plaats van de begunstigde te treden tot beloop van het bedrag
van de verleende prestaties, voor het geheel van de sommen die met name krachtens
het gemeen recht verschuldigd zijn en dezelfde schade geheel of gedeeltelijk
vergoeden1. (Artt. 46, eerste lid, 48, eerste lid, 56, §1, eerste lid, 76quater, §2, vierde lid
en 87, vierde lid Z.I.V.-Wet)
3º Op de enkele grond dat het slachtoffer van een ongeval ten tijde van dat ongeval
werkloos was, kan niet worden uitgesloten dat dit slachtoffer beroepsschade heeft
geleden2.
(ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES T. S.A. ZURICH)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0127.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 31 oktober 2000 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi.
II. Rechtspleging voor het Hof
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 12 januari 2004 verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan.
...
IV. Beslissing van het Hof
1 Cass., 12 nov. 1998, A.R. C.97.0163.F, nr. 482; zie Cass., 9 mei 1990, A.R. 7956, A.C. 1989-90, nr.
526; 11 okt. 1999, volt. terechtz., A.R. C.97.0201.N, nr. 524; 6 jan. 2003, A.R. C.00.0140.N, nr. 8;
Z.I.V.-wet, zoals ze van toepassing was in 1991; zie thans artt. 87, eerste lid, 90, eerste lid, 100, §1,
eerste lid, 136, §2, vierde lid en 153, laatste lid Z.I.V.-wet 1994.
2 Cass., 9 maart 1989, A.R. 8410, A.C. 1988-89, nr. 389; zie Cass., 18 mei 1992, A.C. 1991-92, A.R.
7812, nr. 488, met concl. proc.-gen. LENAERTS.
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Eerste onderdeel:
Overwegende dat, krachtens het op het geschil toepasselijke artikel 76quater,
§2, vierde lid van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van
een regeling voor verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, de verzekeringsinstelling die, onder de door de Koning vastgestelde voorwaarden, aan de
rechthebbende op de verzekering tegen ziekte en invaliditeit de bij de wet bepaalde prestaties heeft verleend, rechtens in de plaats treedt van de rechthebbende tot beloop van de verleende prestaties, voor het geheel van de sommen die onder meer krachtens het gemeen recht verschuldigd zijn en die dezelfde schade
geheel of gedeeltelijk vergoeden;
Dat daaruit volgt dat:
1. de voorwaarden voor de toekenning van de prestaties van de verzekeringsinstelling waarvoor laatstgenoemde krachtens voormelde wetsbepaling over een
recht van indeplaatsstelling beschikt, alsook het bedrag van die prestaties, geregeld worden door de wet op de ziekte- en invaliditeitsverzekering;
2. het bedrag van de vordering van de verzekeringsinstelling niet meer mag bedragen dan het geheel van de sommen die krachtens het gemeen recht verschuldigd zijn;
3. die vergoedingen dezelfde schade geheel of gedeeltelijk moeten vergoeden;
Overwegende dat de beslissing, die is gewezen in het kader van de toepassing
van de wet op de ziekte- en invaliditeitsverzekering en waarin de staat van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit wordt vastgesteld, niet kan worden bestreden
voor de rechter die uitspraak doet over de rechtsvordering van de indeplaatsgestelde verzekeraar tegen de voor het ongeval aansprakelijke persoon;
Overwegende dat het bestreden vonnis enerzijds vermeldt "dat de omvang van
de indeplaatsstelling [van eiseres] beperkt is [...] tot het bedrag dat de in de plaats
stellende partij kan terugvorderen van de voor het ongeval aansprakelijke persoon; dat de raming van de schade van de getroffene volgt uit het verslag van de
gerechtsdeskundige [...]; dat [eiseres] de bevindingen van dat verslag niet heeft
betwist; dat [verweerster] uit dat verslag afleidt dat [de getroffene] geschikt was
om het werk te hervatten bij het einde van zijn gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid van 75 pct. en althans een economische waarde heeft op de algemene arbeidsmarkt"; dat voornoemd vonnis anderzijds beslist "dat [eiseres], aangezien [zij] het deskundigenverslag niet betwist naar gemeen recht, niet aantoont
waarin de materiële schade van het bij haar aangesloten lid concreet heeft bestaan, daar laatstgenoemde het werk nooit heeft hervat na het ongeval en dus
geen meerinspanning heeft moeten leveren, [en] dat [eiseres] bovendien aan het
bij haar aangesloten lid vergoedingen heeft betaald op grond van zelf gedane ramingen waarop [verweerster] geen acht dient te slaan (die tegen haar niet kunnen
worden aangevoerd)";
Dat het bestreden vonnis, daar het, om eiseres de indeplaatsstelling voor de periode na 31 januari 1992 te ontzeggen, de graad van arbeidsongeschiktheid verwerpt, die zij met toepassing van de wet van 9 augustus 1963 aan de getroffene
van het ongeval had toegekend, de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen
schendt;
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Tweede onderdeel:
Overwegende dat artikel 76quater, §2 van de wet van 9 augustus 1963 dat de
cumulatie van de in die wet bepaalde prestaties en de krachtens het gemeen recht
of een andere wetgeving verschuldigde vergoedingen verbiedt en krachtens hetwelk de verzekeringsinstelling in de plaats treedt van de rechthebbende, alleen
van toepassing is wanneer die prestaties en vergoedingen dezelfde schade of hetzelfde gedeelte van die schade dekken;
Dat de schade, bedoeld in voornoemd artikel 76quater, §2, met betrekking tot
de prestaties wegens arbeidsongeschiktheid in de zin van artikel 56 van voormelde wet, bestaat in een ten gevolge van letsels of functionele stoornissen opgetreden vermindering van het verdienvermogen van de werknemer, die elke activiteit
heeft stopgezet, tot een niveau gelijk aan of lager dan het derde volgens de in dat
artikel 56, §1, bepaalde criteria; dat de vergoeding naar gemeen recht, ofschoon
zij ook een vermindering van het verdienvermogen dekt, nochtans niet noodzakelijk het verlies vergoedt van hetzelfde gedeelte van dat vermogen dat door de
prestaties van de verzekering wordt gedekt;
Overwegende dat de krachtens de wet van 9 augustus 1963 verleende prestaties wegens arbeidsongeschiktheid de schade van de verzekerde dekken die bestaat in het verlies of de vermindering van het vermogen om door middel van
zijn arbeid inkomsten te verkrijgen die kunnen bijdragen in het onderhoud van
de werknemer en zijn gezin; dat die regel ook van toepassing is wanneer de prestaties worden toegekend met inachtneming van de ten gevolge van de arbeidsongeschiktheid geleden derving van loon;
Dat de vergoeding wegens arbeidsongeschiktheid waarop de werkloze aanspraak kan maken wanneer hij ten gevolge van zijn arbeidsongeschiktheid zijn
recht op werkloosheidsuitkeringen verliest geen andere schade dekt dan die welke gedekt wordt door de prestatie die verschuldigd is aan de tewerkgestelde
werknemer die door arbeidsongeschiktheid getroffen wordt;
Overwegende dat op de enkele grond dat het slachtoffer van een ongeval ten
tijde van dat ongeval werkloos was, niet kan worden uitgesloten dat dit slachtoffer beroepsschade heeft geleden;
Overwegende dat het bestreden vonnis beslist dat "[eiseres] aan het bij haar
aangesloten lid een uitkering heeft betaald wegens een andere oorzaak dan de
daad van de voor het ongeval aansprakelijke persoon [en] dat het oorzakelijk
verband tussen de betaalde vergoedingen en de fout van de veroorzaker van het
ongeval verbroken wordt door de aanwezigheid van een zelfstandige juridische
oorzaak, namelijk de ziekte- en invaliditeitsreglementering en de werkloosheidsreglementering"; dat "de subsidiaire vordering van eiseres, die strekt tot terugbetaling van de tot 21 juni 1992 gestorte bedragen [...] niet kan worden toegewezen
[aangezien] [het bij eiseres aangesloten lid] een langdurig werkloze is zodat er
geen sprake is [...] van materiële schade; dat het verlies van het recht op werkloosheidsuitkeringen voortvloeit uit een afzonderlijke wetgeving en dus niet in
oorzakelijk verband staat met het ongeval";
Dat het bestreden vonnis, door aldus te beslissen, de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen schendt;
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Dat alle onderdelen van het middel gegrond zijn;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dat vonnis het hoger beroep ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen, zitting houdende in hoger beroep.
9 februari 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. T'Kint en De Bruyn.

Nr. 69
3° KAMER - 9 februari 2004

1º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — ALGEMEEN - ZIEKENFONDS MAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND - VORDERING IN RECHTE - BEVOEGD ORGAAN.
2º VORDERING IN RECHTE - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING ZIEKENFONDS - MAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND - BEVOEGD ORGAAN.
1º en 2° Uit artikel 13 van de Wet van 23 juni 1894 houdende herziening van de Wet van 3
april 1851 op de maatschappijen van onderlinge bijstand volgt niet dat de voorzitter van
een maatschappij van onderlinge bijstand of de door de algemene vergadering te zijner
vervanging afgevaardigde persoon altijd de machtiging van een ander orgaan van de
maatschappij nodig heeft om in rechte te kunnen optreden1. (Art. 13 Wet 23 juni 1894)
(R. T. Landsbond van de onafhankelijke ziekenfondsen e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.02.0057.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 9 mei 2001 gewezen door het
Arbeidshof te Luik, afdeling Neufchâteau.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
1 Vgl. art. 21 Wet 6 aug. 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.
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Eiser voert een middel aan:
...
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat de voorzitter van een maatschappij van onderlinge bijstand in de regel niet in rechte kan optreden zonder
daartoe door de raad van bestuur gemachtigd te zijn;
Overwegende dat niet ontvankelijk is het middel, in zoverre het enerzijds aanvoert dat artikel 12 van de wet van 23 juni 1894 houdende herziening van de wet
van 3 april 1851 op de maatschappijen van onderlinge bijstand is geschonden,
daar eiser, zoals de tweede verweerster aanvoert, niet preciseert waarom het geschonden is, en in zoverre het anderzijds de schending aanvoert van de overige
erin vermelde bepalingen, met uitzondering van artikel 13 van de wet van 23 juni
1894, daar die bepalingen geen verband houden met de aangevoerde grief;
Overwegende voor het overige dat artikel 13 van de wet van 23 juni 1894 bepaalt dat, onder voorbehoud van bijzondere bepalingen in de verordeningen, de
voorzitter, of, wanneer deze verhinderd is, de door de algemene vergadering te
zijner vervanging afgevaardigde persoon, de maatschappij in al de rechterlijke
akten vertegenwoordigt en in haar naam optreedt bij alle rechtsgedingen, hetzij
als eisende, hetzij als verwerende partij;
Overwegende dat uit die bepaling niet volgt dat de voorzitter van een maatschappij van onderlinge bijstand of de door de algemene vergadering te zijner
vervanging afgevaardigde persoon altijd de machtiging van een ander orgaan van
de maatschappij nodig heeft om in rechte te kunnen optreden;
Dat het middel, in zoverre het ontvankelijk is, faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
9 februari 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Gérard en Draps.

Nr. 70
3° KAMER - 9 februari 2004

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) – HERVATTING VAN DE ZAAK
"AB INITIO" - CONCLUSIE NIET UITDRUKKELIJK OPNIEUW NEERGELEGD - GEVOLG.
Wanneer in burgerlijke zaken, na de neerlegging van een conclusie, het debat ab initio is
hervat en die conclusie niet uitdrukkelijk opnieuw is neergelegd bij de anders
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samengestelde rechtbank, blijft deze gehouden erop te antwoorden 1. (Art. 149 G.W.
1994)
(R.V.A. T. V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.03.0036.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 10 februari 2003 gewezen
door het Arbeidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan:
...
IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel:
Overwegende dat het arrest in geen enkele considerans antwoordt op de in het
onderdeel weergegeven conclusie van eiser, ofschoon het arbeidshof daartoe gehouden bleef wegens de neerlegging ervan ter griffie, ook al had het voordien
beslist het debat te heropenen, ook al was de samenstelling van het hof na die beslissing gewijzigd en diende eiser die conclusie niet uitdrukkelijk opnieuw neer
te leggen bij het hof;
Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Gelet op artikel 1017, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
1 Het O.M. concludeerde tot verwerping. Op het eerste onderdeel met name was het van oordeel dat,
wanneer, zoals te dezen, na de neerlegging van een conclusie, het debat ab initio is hervat en die
conclusie niet opnieuw is neergelegd bij de anders samengestelde rechtbank, deze niet gehouden is
erop te antwoorden (Art. 149 gecoörd. G.W. [1994]; zie Cass., 16 okt. 1985, A.R. 4221, A.C. 198586, nr. 102; 11 feb. 1998, A.R. P.97.1339.F, nr. 83; 10 nov. 1999, A.R. P.99.0689.F, nr. 599). Het
Hof wijkt van die opvatting af in burgerlijke zaken. Ofschoon de verantwoording van de beslissing
van het Hof niet uitdrukkelijk vermeld staat in het geannoteerde arrest, lijkt ze de volgende te zijn:
als men het erover eens is, enerzijds, dat de burgerlijke rechtspleging een hoofdzakelijk schriftelijk
karakter heeft en, anderzijds, dat de conclusies in het verloop van die rechtspleging een voorname rol
spelen, kan de zienswijze volgens welke de conclusies in de loop van een en hetzelfde geding
vervallen bij verandering van de samenstelling van het rechtscollege, niet worden gevolgd.
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9 februari 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Gosseries – Andersluidende conclusie2 van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Simont en Geinger.

Nr. 71
2° KAMER - 10 februari 2004

1º CONSUMENTENKREDIET - WET CONSUMENTENKREDIET SCHULDBEMIDDELING - TOEPASSINGSGEBIED.
2º CONSUMENTENKREDIET - WET CONSUMENTENKREDIET SCHULDBEMIDDELING - DIENSTVERLENING GERICHT OP HET TOTSTANDBRENGEN VAN EEN
BETALINGSREGELING - BEGRIP.
1º Uit artikel 1, 13° Wet Consumentenkrediet, dat bepaalt dat voor de toepassing van deze
wet onder schuldbemiddeling moet worden verstaan, de dienstverlening, met uitsluiting
van het sluiten van een kredietovereenkomst, met het oog op het tot stand brengen van
een regeling omtrent de wijze van betaling van de schuldenlast, die geheel of ten dele uit
een of meer kredietovereenkomsten vloeit, volgt dat, zodra er tussen de schulden
waarvoor bemiddeld wordt, zich ten minste één schuld bevindt die voortspruit uit een
kredietovereenkomst, de dienstverlening gericht op het totstandbrengen van een
betalingsregeling onder toepassing van deze wet valt1. (Art. 1, 13° Wet 12 juni 1991 op
het Consumentenkrediet)
2º Het begrip "dienstverlening met het oog op het totstandbrengen van een regeling
omtrent de wijze van betaling van de schuldenlast", dat door artikel 1, 13° Wet
Consumentenkrediet, niet nader wordt gepreciseerd, houdt, naar de geest van de wet,
elke dienstverlening in die betrekking heeft op gelijk welke regeling omtrent de wijze van
betaling van de schuldenlast. (Art. 1, 13° Wet 12 juni 1991 op het Consumentenkrediet)
(D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.03.0335.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 16 januari 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit ar2 Ibid.
1 D. BLOMMAERT en F. NICHELS, "Consumentenkrediet. Art. 1, 13°", in Bijzondere Overeenkomsten.
Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, losbl., nr. 1; A. DE BEL, "Collectieve
schuldbemiddeling en de taak van de OCMW's en de CAW's", in E. D IRIX en P. TAELMAN (eds.),
Collectieve schuldenregeling in de praktijk, Antwerpen, Intersentia, 1999, 226.
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rest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
Overwegende dat de cassatieberoepen in zoverre ze gericht zijn tegen de vrijspraak van de eisers wegens de telastlegging B, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk zijn;
B. Onderzoek van het middel
Overwegende dat artikel 67, 2° Wet Consumentenkrediet bepaalt dat de
schuldbemiddeling verboden is behalve wanneer zij wordt verricht door overheidsinstellingen of door particuliere instellingen die daartoe door de overheid
zijn erkend;
Dat artikel 101, §1, 10° Wet Consumentenkrediet bestraft met gevangenisstraf
van acht dagen tot een jaar en met geldboete van 26 tot 50.000 frank of met een
van die straffen alleen, hij die, in zoverre zulks door artikel 67 verboden is, als
schuldbemiddelaar optreedt;
Overwegende dat artikel 1, 13° Wet Consumentenkrediet bepaalt dat voor de
toepassing van de wet onder schuldbemiddeling moet worden verstaan, de
dienstverlening, met uitsluiting van het sluiten van een kredietovereenkomst, met
het oog op het tot stand brengen van een regeling omtrent de wijze van betaling
van de schuldenlast die geheel of ten dele uit een of meer kredietovereenkomsten
voortvloeit;
Dat dit artikel het begrip "dienstverlening met het oog op het tot stand brengen
van een regeling omtrent de wijze van betaling van de schuldenlast" niet nader
preciseert; dat naar de geest van de wet dit begrip inhoudt elke dienstverlening
die betrekking heeft op gelijk welke regeling omtrent de wijze van betaling van
de schuldenlast;
Dat hieruit volgt dat, zodra er tussen de schulden waarvoor bemiddeld wordt,
zich ten minste één schuld bevindt die voortspruit uit een kredietovereenkomst,
de dienstverlening gericht op het tot stand brengen van een betalingsregeling onder de toepassing van de Wet Consumentenkrediet valt;
Dat het middel 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 beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
10 februari 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. T. Deschepper, Gent.
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Nr. 72
2° KAMER - 10 februari 2004

MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - EENHEID VAN OPZET - AFZONDERLIJKE
MISDRIJVEN TEN LASTE GELEGD AAN ÉÉNZELFDE BEKLAAGDE - VERSCHILLEND STRAFBAAR OPZET EENHEID VAN DOEL EN VERWEZENLIJKING - COMPLEXE GEDRAGING - TOEPASSING.
De omstandigheid dat afzonderlijke misdrijven, waarvan het strafbare opzet kan verschillen,
aan éénzelfde beklaagde ten laste zijn gelegd, staat eraan niet in de weg dat deze
misdrijven, wanneer die onderling verbonden zijn door eenheid van doel en
verwezenlijking, een complexe gedraging opleveren en zodoende allen deel uitmaken
van dezelfde opzet in de zin van het beginsel waarvan artikel 65 Strafwetboek (oud)
toepassing maakt1 2. (Art. 65 Sw.)
(P. T. P.)

ARREST

(A.R. P.03.1510.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 23 oktober 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
Overwegende dat het middel aanvoert dat artikel 65 Strafwetboek, zoals gewijzigd door artikel 45 van de wet van 11 juli 1994, niet van toepassing is op de
vóór de inwerkingtreding van de nieuwe bepaling gepleegde misdrijven;
Overwegende dat uit het geheel van de redenen die het arrest vermeldt onder
de hoofding "Algemeen: toepasselijke wetsbepalingen", volgt dat de appèlrechters niet zeggen dat het artikel 65 Strafwetboek zoals gewijzigd bij wet van 11
juli 1994, terugwerkende kracht heeft, noch dat zij dat artikel zoals het is gewijzigd toepassen;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat "het" voor een bepaald misdrijf vereiste opzet verschilt van
1 Zie Cass. 1 maart 1994, A.R. 6354, nr. 102.
2 Het arrest maakt hier toepassing van het artikel 65 Sw., vóór de wijziging ervan door artikel 45 van
de wet van 11 juli 1994.
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"de" opzet die verscheidene misdrijven met elkaar verbindt;
Overwegende voorts dat de omstandigheid dat afzonderlijke misdrijven, waarvan het strafbare opzet kan verschillen, aan éénzelfde beklaagde ten laste zijn gelegd, niet eraan in de weg staat dat deze misdrijven, wanneer die onderling verbonden zijn door eenheid van doel en verwezenlijking, een complexe gedraging
opleveren en zodoende alle deel uitmaken van dezelfde opzet in de zin van het
beginsel waarvan artikel 65 Strafwetboek (oud) toepassing maakt;
Overwegende aldus dat het middel, in zoverre het ervan uitgaat dat het artikel
65 Strafwetboek, zoals dat van kracht was vóór de wetswijziging van 11 juli
1994, "niets te maken (heeft) met een meerderheid van strafbare feiten" en dat
"het begrip 'meerdere misdrijven of strafbare feiten gepleegd met eenheid van
opzet', volslagen vreemd (is) aan het artikel 65 Strafwetboek (oud)", faalt naar
recht;
Overwegende voor het overige dat het arrest met de redenen die het vermeldt,
het in het middel bedoelde verweer van eiser beantwoordt;
Dat het middel in zoverre eveneens feitelijke grondslag mist;
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.
10 februari 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. D. Crabeels, Brugge en D. Dedecker, Gent.

Nr. 73
2° KAMER - 11 februari 2004

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ONDUIDELIJK MIDDEL - REDENEN - GEEN
ANTWOORD OP DE CONCLUSIE - ONTVANKELIJKHEID.
2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ART. 149 ONDERZOEKSGERECHTEN - VREEMDELINGEN - MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - HANDHAVING
- TOEPASSING.
3º ONDERZOEKSGERECHTEN - VREEMDELINGEN - MAATREGEL VAN
VRIJHEIDSBEROVING - HANDHAVING - BESLISSING - ART. 149 G.W. (1994) - TOEPASSING.
4º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - KAMER VAN
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- MAATREGEL TOT VRIJHEIDSBEROVING VAN EEN VREEMDELING BESLISSING TOT HANDHAVING - ADVIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - OVERNEMING VAN DE
REDENEN.
INBESCHULDIGINGSTELLING

5º TAALGEBRUIK — BESTUURSZAKEN - VREEMDELINGEN - KANDIDAAT POLITIEKVLUCHTELING - ONDERZOEK VAN DE VERKLARING IN EEN TAAL - TAAL VAN DE DAAROPVOLGENDE
BESLISSINGEN.
6º VREEMDELINGEN - KANDIDAAT POLITIEK-VLUCHTELING - ONDERZOEK VAN
DE VERKLARING IN EEN TAAL - TAAL VAN DE DAAROPVOLGENDE BESLISSINGEN.
7º TAALGEBRUIK — ALGEMEEN - VREEMDELINGEN - KANDIDAAT POLITIEK-VLUCHTELING BESTUURLIJKE PROCEDURE - ARTT. 11 EN 13 TAALWET GERECHTSZAKEN - TOEPASSING.
8º VREEMDELINGEN - KANDIDAAT POLITIEK-VLUCHTELING - BESTUURLIJKE
PROCEDURE - TAAL - ARTT. 11 EN 13 TAALWET GERECHTSZAKEN - TOEPASSING.
9º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 5 — ART. 5.2 - GEARRESTEERDE - RECHT OM INGELICHT TE WORDEN "IN EEN TAAL DIE HIJ
VERSTAAT" - TAAL - BEGRIP.
1º Het middel is niet ontvankelijk bij gebrek aan nauwkeurigheid, wanneer het het
bestreden arrest verwijt de door eiser neergelegde conclusie niet te beantwoorden,
zonder het verweer aan te wijzen waarop het niet antwoordt1.
2º en 3° Art. 149 G.W. is niet van toepassing op de beslissingen van de
onderzoeksgerechten over de handhaving van de met toepassing van art. 72
Vreemdelingenwet, genomen maatregel van vrijheidsberoving2. (Art. 149 G.W. 1994; Art.
72 Vreemdelingenwet)
4º Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet over de handhaving van
een maatregel van vrijheidsberoving, met toepassing van art. 72 Vreemdelingenwet,
verbiedt geen enkele wettelijke bepaling haar de redenen van het advies van het O.M.
over te nemen zonder ze uitdrukkelijk weer te geven3.
5º en 6° Krachtens art. 51/4, §1, tweede lid Vreemdelingenwet, moet de taal van het
onderzoek van de verklaring van de kandidaat politiek-vluchteling tevens de taal van de
beslissing zijn waartoe het aanleiding geeft alsmede die van de eventuele
daaropvolgende beslissingen tot verwijdering van het grondgebied; wanneer het
voormelde onderzoek in het Nederlands is geschied, moet de beslissing tot verwijdering
van het grondgebied en tot vrijheidsberoving te dien einde, in het Nederlands worden
genomen4. (Art. 51-4, §1, tweede lid Vreemdelingenwet)
7º en 8° De artt. 11 en 13 Taalwet Gerechtszaken, zijn niet van toepassing op de
bestuurlijke procedure betreffende het onderzoek van de verklaring van de kandidaat
politiek-vluchteling en de desbetreffende beslissingen.
9º Art. 5.2 E.V.R.M. waarborgt iedere gearresteerde het recht om onverwijld en in een taal
die hij verstaat, op de hoogte te worden gebracht van de redenen van zijn arrestatie en
van alle beschuldigingen die tegen hem zijn ingebracht; het vereist evenwel niet dat de
gearresteerde op de hoogte wordt gebracht in zijn eigen taal5.
(V.)

1 Zie Cass., 21 april 1999, A.R. P.98.1589.F, nr. 231.
2 Zie Cass., 14 april 1999, A.R. P.99.0318.F, nr. 206; 10 april 2002, A.R. P.02.0365.F, nr. 220.
3 Zie Cass., 26 maart 2003, A.R. P.03.0136.F, nr. 206.
4 Zie Cass., 29 sept. 1998, A.R. P.98.1189.F, nr. 422.
5 Cass., 24 juli 1986, A.R. 5222, nr. 691.
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1661.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep, dat in het Duits is gesteld, is gericht tegen een arrest dat in
diezelfde taal is gewezen op 20 november 2003 door het Hof van Beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van 15 december 2003 heeft de eerste voorzitter van het Hof
beslist dat de rechtspleging, vanaf de terechtzitting, in het Frans zou worden gevoerd.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert vier middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Overwegende dat het middel, in zoverre dit het arrest verwijt een door eiser
neergelegde conclusie niet te beantwoorden, zonder het verweer aan te wijzen
waarop het niet antwoordt, niet ontvankelijk is bij gebrek aan nauwkeurigheid;
Overwegende dat artikel 149 van de Grondwet niet van toepassing is op de beslissingen van de onderzoeksgerechten over de handhaving van de maatregel van
vrijheidsberoving, die genomen is met toepassing van artikel 72 van de wet van
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; dat het middel, in zoverre het
de schending van die bepaling aanvoert, faalt naar recht;
Overwegende, voor het overige, dat geen enkele wettelijke bepaling de kamer
van inbeschuldigingstelling verbiedt de redenen van het advies van het openbaar
ministerie over te nemen zonder ze uitdrukkelijk weer te geven;
Dat het arrest, door te verwijzen naar de redenen van het voormeld advies, zijn
beslissing regelmatig met redenen omkleedt;
Dat het middel wat dat betreft niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel:
Overwegende dat het middel het arrest verwijt artikel 41 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik der talen in bestuurszaken te schenden,
op grond dat de beslissing tot vrijheidsberoving niet in het Duits is genomen;
Overwegende, evenwel, dat, krachtens artikel 51-4, §1, tweede lid van de wet
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, de taal van het onderzoek
van de verklaring van de kandidaat politiek-vluchteling tevens de taal van de beslissing moet zijn waartoe het aanleiding geeft alsmede die van de eventuele
daaropvolgende beslissingen tot verwijdering van het grondge-bied;
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Overwegende dat voormeld onderzoek inzake eiser heeft plaatsgevonden in
het Nederlands; dat de beslissing tot verwijdering van het grondgebied en tot
vrijheidsberoving te dien einde, in het Nederlands is genomen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel:
Overwegende dat het middel faalt naar recht, in zoverre het betoogt dat het administratief dossier in het Duits moest worden opgemaakt krachtens de artikelen
11 en 13 van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken, die niet van toepassing zijn op de bestuurlijke procedure;
Overwegende, voor het overige, dat uit de processtukken niet blijkt dat eiser,
voor de kamer van inbeschuldigingstelling, heeft aangevoerd dat de in het Nederlands gestelde stukken niet in het Duits waren vertaald;
Dat het middel, wat dat betreft, niet voor de eerste keer voor het Hof kan worden aangevoerd en bijgevolg niet ontvankelijk is;
Over het vierde middel:
Overwegende dat artikel 5.2 van het Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden iedere gearresteerde het recht waarborgt om onverwijld en in een taal die hij verstaat, op de hoogte te worden gebracht van de redenen van zijn arrestatie en van alle beschuldigingen die tegen
hem zijn ingebracht;
Dat die bepaling evenwel niet vereist dat de gearresteerde hiervan op de hoogte wordt gebracht in zijn eigen taal;
Dat uit de processtukken blijkt dat eiser, door tussenkomst van een Albanese
tolk, in de loop van het onderzoek van zijn kandidatuur voor het statuut van politiek vluchteling, ervan op de hoogte is gebracht dat de administratieve procedure
volledig in het Nederlands zou worden gevoerd, met inbegrip van de administratieve beroepen; dat de maatregelen tot verwijdering van het grondgebied en vrijheidsberoving deel uitmaken van de beslissingen die, zoals hem was medegedeeld, hem in het Nederlands zouden worden betekend;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
11 februari 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. M. Lazarus, Eupen.
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Nr. 74
2° KAMER - 11 februari 2004

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - AANWIJZINGEN VAN SCHULD NIETIGHEID DIE DE BEWIJSVERKRIJGING AANTAST - OPDRACHT VAN HET ONDERZOEKSGERECHT ONDERZOEK PRIMA FACIE VAN DE AANGEVOERDE ONREGELMATIGHEID.
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING AANWIJZINGEN VAN SCHULD - NIETIGHEID DIE DE BEWIJSVERKRIJGING AANTAST - OPDRACHT VAN
HET ONDERZOEKSGERECHT - ONDERZOEK PRIMA FACIE VAN DE AANGEVOERDE ONREGELMATIGHEID.
1º en 2° Wanneer een verdachte de nietigheid van de bewijsverkrijging aanvoert, om
daaruit af te leiden dat er onvoldoende aanwijzingen van schuld bestaan om de
handhaving van zijn voorlopige hechtenis te verantwoorden, hoeft het onderzoeksgerecht
alleen een onderzoek prima facie van de aangevoerde onregelmatigheid te verrichten,
aangezien de Wet Voorlopige Hechtenis, inzake voorlopige hechtenis bijzondere regels
bevat voor de toetsing van de regelmatigheid van de handhaving van de hechtenis,
waarbij alleen die regels van toepassing zijn1.
(C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0203.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 januari 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert drie middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over de drie middelen samen:
Overwegende dat eiseres, voor de kamer van inbeschuldigingstelling, aanvoerde dat de verkrijging van een bewijs nietig was, om daaruit af te leiden dat er onvoldoende aanwijzingen van schuld bestonden om de handhaving van haar voorlopige hechtenis te verantwoorden; dat zij immers betoogt dat ze is geïdentificeerd aan de hand van een video-opname waarvan ze de wettigheid betwist, en
dat de verschillende medeverdachten de hun ten laste gelegde feiten pas hebben
erkend nadat het bestaan van die cassette hun was bekendgemaakt;
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling, die de aldus opgeworpen onregelmatigheid diende te onderzoeken, evenwel, zoals het arrest vermeldt,
slechts een onderzoek prima facie van die onregelmatigheid moest voeren, aangezien de wet van 20 juli 1990, inzake voorlopige hechtenis bijzondere regels
1 Zie Cass., 20 feb. 2001, A.R. P.01.0235.N, nr. 106 en de noot M.D.S.; Verslag Hof van Cass. 2003,
516 en 517.
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bevat voor de toetsing van de regelmatigheid van de handhaving van de hechtenis, waarbij alleen die regels van toepassing zijn;
Overwegende dat het arrest, na te hebben uiteengezet dat de videocassette opnames van een geweldscène bevatte en in beslag was genomen naar aanleiding
van een buurtonderzoek, dat was gehouden na eerste berichten over feiten van
mishandeling, vermeldt "dat, volgens de brief van 16 januari 2004 van mijnheer
de onderzoeksrechter, [het origineel van de litigieuze videocassette] geanalyseerd wordt te Brussel en thans dus niet bij het dossier van de rechtspleging is
gevoegd", en beslist "dat de getuigen, tot bewijs van het tegendeel, wat te dezen
niet is aangetoond, met name wegens gebrek aan analyse en neerlegging van de
videocassette, geen enkel misdrijf schijnen te hebben gepleegd bij het verkrijgen
van de betwiste opname";
Overwegende dat, enerzijds, uit de vaststelling alleen dat een buurman heeft
verklaard te hebben "beslist" de geweldscène op te nemen, "niet wetende hoe hij
op de situatie diende te reageren", niet kan worden afgeleid dat de kamer van inbeschuldigingstelling die opname, binnen de grenzen van het onderzoek prima
facie, onwettig had moeten verklaren;
Dat, anderzijds, het arrest, door niet in te gaan op het verweer van eiseres "tot
bewijs van het tegendeel, wat te dezen niet is aangetoond", haar niet verplicht
"het onwettige karakter van de aanwijzingen van schuld aan te tonen", wanneer
dat opgeworpen wordt;
Dat, aldus, de appèlrechters, door de hierboven vermelde redenen, het hun opgelegde toezicht uitoefenen, de conclusie van eiseres beantwoorden en hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
11 februari 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. C. Druard, Bergen en C. Van Boxstael, Brussel.

Nr. 75
1° KAMER - 12 februari 2004

RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - OMVANG.
Het gezag van gewijsde in strafzaken geldt alleen voor hetgeen zeker en noodzakelijk door
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de strafrechter is beslist, met betrekking tot de aan de beklaagde ten laste gelegde feiten
en rekening houdend met de motieven die de noodzakelijke grondslag van de
strafrechtelijke beslissing uitmaken1. (Algemeen rechtsbeginsel inzake het gezag van
gewijsde in strafzaken)
(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.01.0013.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 8 mei 2000 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320, 1322, 1382, 1383 en 1384, eerste alinea van het Burgerlijk
Wetboek;
- artikel 418 van het Strafwetboek,
- artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en
de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd
bij wet van 13 mei 1955;
- het algemeen rechtsbeginsel m.b.t. de eerbiediging van het recht van verdediging;
- het algemeen rechtsbeginsel betreffende het gezag van het rechterlijk gewijsde in
strafzaken, zoals dit o.m. wordt afgeleid uit artikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.
Aangevochten beslissingen
De appèlrechters veroordelen eiser in de bestreden beslissing tot het betalen van diverse
schadevergoedingen aan de benadeelden, namelijk een vergoeding van 21.200 BEF aan
de heer C. V., 10.000 BEF aan de heer G. V., een provisioneel bedrag van 20.000 BEF
aan mevrouw J.V., 248.718 BEF aan de huwelijksgemeenschap V.-V., een provisioneel
bedrag van 25.000 BEF aan de heer B.H., een bedrag van 29.637 BEF en een provisioneel
bedrag van één frank aan de huwelijksgemeenschap H.-W., 166.703 BEF aan de erfgenamen van wijlen de heer L.G., aan wie eiser ook in hun eigen naam onderscheiden vergoedingen diende te betalen, namelijk 310.000 BEF aan mevrouw J. V. en telkens 70.000
BEF aan mevrouw M.G., de heer J.G. en de heer F.G., dit alles meer de vergoedende intrest vanaf de datum van het ongeval, en stellen voorts een geneesheer-deskundige aan alvorens nader te statueren omtrent de schadevergoedingen die ten provisionelen titel werden toegekend, op grond van de volgende overwegingen:
"Op grond van artikel 80, lid 1 en lid 2 van de (...) wet (van 9 juli 1975) kan elke benadeelde schadevergoeding bekomen van (eiser) voor de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels die door een motorvoertuig is veroorzaakt wanneer geen enkele verzekerings1 Cass., 22 sept. 1999, A.R. P.99.0555.F, nr. 478.
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maatschappij tot vergoeding verplicht is om reden van een toevallig feit waardoor de bestuurder van dat voertuig dat het ongeval veroorzaakte vrijuit gaat;
Eiser (...) houdt voor dat gezien er een klapband was, de zaak behept was met een gebrek in de zin van artikel 1384, §1 van het Burgerlijk Wetboek zodat de bewaarder, ook al
was hij niet op de hoogte van dit gebrek, gehouden is de schade die door dit gebrek werd
veroorzaakt te vergoeden. Gezien de ABB (nu KBC Verzekeringen) BA-verzekeraar is
van het voertuig waarmee de bewaarder met name V. C. reed, is zij gehouden de schade te
vergoeden die ingevolge het gebrek van de zaak is ontstaan.
Het vonnis van 8 maart 9(5) van de Correctionele Rechtbank van Hasselt dat kracht van
gewijsde heeft bekomen, werd gemeen en tegenstelbaar verklaard aan (eiser). Zoals reeds
hoger werd uiteengezet bezit dit vonnis kracht van gewijsde niet alleen wat betreft het dispositief maar ook de motieven in dit vonnis: "... Enig gebrek aan de banden of gebrek aan
het voertuig V. is dan ook niet bewezen ... Het springen van de rechterachterband van het
voertuig V. is te wijten aan een vreemde oorzaak en maakte in hoofde van de bestuurder
een overmachtsituatie uit ...";
In de motivering werd aldus zeker en noodzakelijk beslist dat er geen sprake is van een
gebrek aan de band zodat de rechtbank gelet op (het) beginsel van het gezag van gerechtelijk gewijsde niet meer kan onderzoeken of artikel 1384, §1 van het Burgerlijk Wetboek
van toepassing is. Overmacht is een gebeurtenis onafhankelijk van de menselijke wil, onvoorzienbaar en onvermijdbaar. Dit begrip wordt traditioneel zeer sterk verbonden en is
zelfs identiek aan het begrip 'toevallig feit';
Terecht oordeelde de eerste rechter dan ook dat op grond van artikel 80, §1, 2° van de
wet van 9 juli 1975 (eiser) gehouden is tot betaling van vergoeding aan de schadelijdende
partijen;
De vorderingen tegen de vrijwillig tussenkomende partij (KBC verzekeringen) zijn dan
ook ongegrond" (pp. 5-6 van het bestreden vonnis).
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Te dezen werd niet betwist dat de bestuurder van het voertuig waarmee het ongeval
werd veroorzaakt, de heer C. V., voordien werd vervolgd voor de Correctionele Rechtbank te Hasselt op grond van onder meer onopzettelijke doodslag en onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen, en bij een definitief geworden vonnis van deze
rechtbank van 8 maart 1995 werd vrijgesproken van deze tenlasteleggingen. De correctionele rechtbank oordeelde in dit verband niet alleen dat in de klapband de oorzaak van het
ongeval moet worden gezocht en er geen onvoorzichtigheid in hoofde van de heer C. V.
bewezen is, doch merkte onder meer ook op dat "(e)nig gebrek aan de banden of gebrek
aan het voertuig V. (...) niet bewezen (is)" en dat "(h)et springen van de rechter achterband van het voertuig V. (...) te wijten (is) aan een onvoorzienbare vreemde oorzaak en
(...) in hoofde van de bestuurder een overmachtssituatie uit(maakte)".
De loutere omstandigheid dat een bestuurder naar aanleiding van een verkeersongeval
werd vervolgd op grond van artikel 418 van het Strafwetboek en door de strafrechter werd
vrijgesproken, impliceert niet dat die bestuurder op grond van het gewijsde van die strafrechtelijke vrijspraak niet meer burgerrechtelijk aansprakelijk zou kunnen worden gesteld
als bewaarder van een gebrekkige zaak overeenkomstig de eerste alinea van artikel 1384
van het Burgerlijk Wetboek.
De strafrechtelijke vrijspraak wegens het onopzettelijk doden of het onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen impliceert weliswaar dat in beginsel geen fout in de
zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek voorhanden is, doch brengt
geenszins met zich dat tevens vaststaat dat de in de eerste alinea van artikel 1384 van het
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Burgerlijk Wetboek bedoelde aansprakelijkheid voor een gebrekkige zaak niet bewezen
is.
De appèlrechters miskennen in het bestreden vonnis bijgevolg ook het strafrechtelijk
gewijsde van de vrijspraak in het vonnis van 8 maart 1995 door te oordelen dat "(i)n de
motivering (...) aldus zeker en noodzakelijk (werd) beslist dat er geen sprake is van een
gebrek aan de band zodat de rechtbank gelet op (het) beginsel van het gezag van gerechtelijk gewijsde niet meer kan onderzoeken of artikel 1384, §1 van het Burgerlijk Wetboek
van toepassing is".
Hieruit volgt dat de appèlrechters, door te oordelen dat de vrijspraak in het vonnis van 8
maart 1995 impliceert dat de heer C. V. niet aansprakelijk kan worden gesteld als bewaarder van een gebrekkige zaak, het gezag van gewijsde van dit vonnis miskennen (schending van het algemeen rechtsbeginsel betreffende het gezag van het rechterlijk gewijsde in
strafzaken, zoals dit onder meer wordt afgeleid uit artikel 4 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering) en voorts ten onrechte ervan uitgaan dat een vrijspraak voor onopzettelijke doodslag of voor onopzettelijk
toebrengen van slagen en verwondingen noodzakelijk zou impliceren dat ook de aansprakelijkheid voor een gebrek in een zaak niet meer kan worden aangenomen (schending van
de artikelen 1382, 1383 en 1384, eerste alinea van het Burgerlijk Wetboek en 418 van het
Strafwetboek).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Eerste onderdeel
Overwegende dat het gezag van gewijsde in strafzaken alleen geldt voor hetgeen zeker en noodzakelijk door de strafrechter is beslist, met betrekking tot de
aan de beklaagde ten laste gelegde feiten en rekening houdend met de motieven
die de noodzakelijke grondslag van de strafrechtelijke beslissing uitmaken;
Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat de Correctionele Rechtbank te
Hasselt in haar vonnis van 8 maart 1995, waarbij eerste verweerder is vrijgesproken van het misdrijf van onopzettelijke doding en onvrijwillige slagen en verwondingen, definitief heeft beslist dat de banden van het door eerste verweerder
bestuurde voertuig geen gebrek vertoonden;
Dat zij hieruit afleiden dat het gezag van gewijsde van dit vonnis eraan in de
weg staat dat eiser voor de burgerlijke rechter aanvoert dat de geklapte band van
dit voertuig met een gebrek in de zin van artikel 1384, §1 van het Burgerlijk
Wetboek is behept;
Overwegende dat de strafrechter die oordeelt dat een beklaagde zich niet
schuldig heeft gemaakt aan een inbreuk op de artikelen 418, 419 en 420 van het
Strafwetboek, daardoor noodzakelijk oordeelt dat deze geen fout heeft begaan in
oorzakelijk verband met de doding en de toegebrachte slagen en verwondingen;
Dat het oordeel dat enig gebrek aan de banden van het door de beklaagde bestuurde voertuig niet is bewezen, niet een noodzakelijke grondslag van de strafrechtelijke vrijspraak uitmaakt;
Dat die vrijspraak niet noodzakelijk impliceert dat de beklaagde als bewaarder
van de zaak niet in een later geding aansprakelijk kan worden gesteld op grond
van het vermoeden van artikel 1384, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek;
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Dat voormeld oordeel mitsdien geen gezag van gewijsde heeft ten aanzien van
de rechter die in een later geding moet oordelen over het bestaan van een gebrek
van de banden van dit voertuig;
Dat het onderdeel gegrond is;
2. Overige grieven
Dat de overige grieven niet tot een ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het akte verleent aan de
ABB NV van haar naamswijziging;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Verklaart dit arrest bindend ten aanzien van de in gemeenverklaring opgeroepen partij;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren, zitting houdende in hoger beroep.
12 februari 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Geinger, De Gryse en Houtekier.

Nr. 76
1° KAMER - 12 februari 2004

PAND - WARRANT - UITGEVER - KOOPWAAR - VRIJE BESCHIKKING - VEREISTEN.
Artikel 2279, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, dat van toepassing is op de pandhouder
aan wie een lichamelijk roerend goed werd in pand gegeven, geldt ook voor de uitgever
van de warrant; het volstaat dat deze erop mocht vertrouwen dat hij te doen had met de
eigenaar van de koopwaar of althans met iemand die de goederen aan warrantage kon
onderwerpen; dat deze laatste de vrije beschikking heeft van de goederen houdt niet in
dat zijn eigendomsrecht moet vaststaan of door de uitgever van de warrant moet worden
vastgesteld1. (Art. 2279, eerste lid B.W.; Art. 1, §1 Wet 18 nov. 1862 houdende invoering
van het warrantstelsel)
(NISSAN BELGIUM N.V. T. BANK BRUSSEL LAMBERT N.V. e.a.)

1 Zie Cass., 21 maart 2003, A.R. C.01.0134.N, nr. 190; zie ook H. DE PAGE, Traité, D. VI, nr. 1023;
“V° Warrant”, R.P.D.B., nr. 35, met verwijzing naar de wetsvoorbereiding en naar rechtspraak; R.
PIRET, noot bij Kh. Antwerpen, 28 okt. 1927, B.J. 1928 (280), 283; F. T'KINT, "Le conflit entre le
créancier gagiste sur fonds de commerce et le porteur de warrant", J.T. 1992, 53, nr. 19; W. DERIJCKE,
“De aansprakelijkheid van de uitgever van een warrant-ceel”, T.B.H. 2000, 288; K. RONSE, “Enige
beschouwingen bij de warrant”, T.B.H. 1989, 553; E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten, 343.
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ARREST

(A.R. C.01.0121.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 oktober 2000 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1, inzonderheid §1, 4, inzonderheid §§1 en 2 en 21, inzonderheid §1 van
de wet van 18 november 1862 houdende invoering van het warrantstelsel.
Aangevochten beslissingen
Na te hebben vastgesteld "dat de garage S.S. van (eiseres) sedert 1969 een verkoopconcessie verkrijgt van onbepaalde duur voor de voertuigen van het merk Nissan; in het kader
van deze overeenkomst kent (eiseres) aan haar concessiehouder bepaalde betalingsfaciliteiten toe met eigendomsvoorbehoud; op verzoek van de garage S.S. geeft (tweede verweerster) sedert 1987 disconto-warrantkrediet uit ten voordele van (eerste verweerster);
aldus onderschrijft de garage S.S. op 25 september 1991 een 'warrant aan huis' nr. 35011
(...) met betrekking tot acht voertuigen en op 16 oktober 1991 een 'warrant aan huis' (...)
nr. 35141 met betrekking tot drie voertuigen; daar (eiseres) voorhoudt dat de warrantering
gebeurde met miskenning van haar eigendomsrechten vraagt zij toelating aan de beslagrechter te Hoei om bewarend beslag tot terugvordering te leggen; als dan komen partijen
overeen om de gewarranteerde voertuigen te verkopen en de netto-opbrengst van
3.032.324 BEF uit de verkoop te consigneren in afwachting van de uitspraak in onderhavige procedure; (...) (eiseres) in hoofdorde, de nietigheid minstens de niet tegenstelbaarheid vordert van de warrants nr. 35011 en 35141, uitgegeven door (tweede verweerster)
respectievelijk op 25 september en 16 oktober 1991 en zodoende voor recht te zeggen dat
de som van 3.032.324 BEF, te verhogen met de (...) intresten (...) (haar) toekomt (...), met
de gemeenverklaring aan de curatoren van het faillissement van garage S.S. en, in ondergeschikte orde, de betaling door (tweede verweerster) van dit bedrag ten titel van schadevergoeding, te verhogen met de (...) intresten (...) (en) partijen zijn het eens dat om geldig
te zijn een warrant aan de volgende materiële voorwaarden moet voldoen: de koopwaar
moet buiten het bezit van de schuldenaar worden gesteld in bewaring bij een derde, de
persoon die de goederen onder warrant plaatst dient de vrije beschikking te hebben over
de goederen en alleen koopwaar kan het voorwerp uitmaken van een warrant", wijst het
bestreden arrest voormelde vordering van eiseres af en zegt voor recht dat de geblokkeerde gelden, meer de intresten toekomen aan eerste verweerster, op onder meer volgende
gronden: "het vereiste van vrije beschikking: de verkoopconcessie aan de garage S.S. verleent haar het recht de voertuigen van het merk Nissan te verkopen; zolang dat de voertuigen niet betaald werden behield (eiseres) contractueel het eigendomsvoorbehoud; het is
juist zoals (eiseres) opwerpt dat het eigendomsvoorbehoud een koop onder opschortende
voorwaarde impliceert en zolang de prijs niet betaald is de eigendom niet overgaat; dit eigendomsvoorbehoud belet echter niet dat de concessiegever aan de concessiehouder het
recht voorbehoudt in eigen naam en voor eigen rekening producten te verkopen die hij
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zelf vervaardigt of verdeelt; de gebruiken in het handelsverkeer staan bijgevolg toe, al is
de concessiehouder in principe tot betaling van de verkoopprijs te beschouwen als zuiver
detentor, dat hij over de goederen kon beschikken; artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek belet niet dat een derde niet slechts op het bestaan van dit contract maar ook op de
gevolgen ervan tussen de contractpartijen mag beroepen, als verweermiddel tegen de vordering die een van die partijen tegen hem stelt; de wet laat toe dat het recht van vrije beschikking wordt bewezen door alle middelen van recht; het is aldus (verweersters) toegestaan zich te beroepen op de wezenlijke bestanddelen van deze verkoopconcessie; op basis van deze feitelijke elementen, zoals het bezit van de voertuigen in het kader van de
verkoopconcessie en de facturen met betalingstermijnen, mocht (tweede verweerster) aannemen dat zij met voldoende zekerheid kon afleiden dat de schuldenaar de vrije beschikking had over de voertuigen; het is niet noodzakelijk dat bovendien het eigendomsrecht
van de schuldenaar vaststond; (...) extra-contractuele aansprakelijkheid van (tweede verweerster): daarom ook kan het feit alleen dat (tweede verweerster) moest of kon weten dat
de voertuigen eigendom waren van (eiseres) aangezien bij het uitschrijven van de warrants de facturen niet betaald waren en (eiseres) tot waarborg de boorddocumenten onder
zich hield, niet (...) de verantwoordelijkheid van (tweede verweerster) in gedrang brengen;
haar onderzoeksplicht strekt zich niet verder uit dan de verplichting na te gaan of de
schuldenaar wel de vrije beschikking heeft over de koopwaar".
Grieven
Overeenkomstig artikel 1, inzonderheid §1 van de wet van 18 november 1862 houdende invoering van het warrantstelsel, kan een warrant door een derde slechts geldig worden
afgeleverd aan degene die het bewijs levert dat hij de vrije beschikking heeft over de
koopwaar, die hij onder warrant wenst te laten plaatsen. Die vrije beschikking houdt in dat
het eigendomsrecht over de koopwaar in hoofde van deze laatste moet vaststaan. De overdracht van de warrant, vergezeld van de ceel, overeenkomstig artikel 4, inzonderheid §§1
en 2 van dezelfde wet, brengt met zich dat degene aan wie die documenten worden overgedragen juridisch eigenaar wordt van de gewarranteerde koopwaar. De uitgever van de
warrant is bij toepassing van de artikelen 1, inzonderheid §1, 21, inzonderheid §1 van dezelfde wet tezamen genomen met de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
ten opzichte over derden aansprakelijk in geval van niet-geldige aflevering van de warrant
omdat bijvoorbeeld niet voldaan is aan de voorwaarde van de vrije beschikking over de te
warranteren goederen. Om de vordering van eiseres algeheel te verwerpen en dienvolgens
de warrants als zijnde geldig te beschouwen, de geblokkeerde gelden, meer de intresten
toe te wijzen aan eerste verweerster en iedere buitencontractuele aansprakelijkheid van
tweede verweerster opzichtens eiseres af te wijzen, beschouwt het bestreden arrest dat het
voor het bestaan van de vrije beschikking over de litigieuze voertuigen in hoofde van S.
afdoende is dat de garagist die voertuigen vermag te verkopen en het daarbij van geen belang is noch dat eiseres eigenaar is gebleven van diezelfde voertuigen en tweede verweerster dat moest of kon weten, noch dat S. slechts een zuivere detentor was en diens eigendomsrechten niet vaststonden. Hieruit volgt dat het bestreden arrest alle in het middel aangehaalde wetsbepalingen schendt.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 1, §1 Warrantwet, een warrant dient te
worden afgeleverd aan degene die het bewijs levert dat hij de vrije beschikking
heeft over de koopwaar waarop het papier betrekking heeft;
Overwegende dat artikel 2279, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, dat van
toepassing is op de pandhouder aan wie een lichamelijk roerend goed werd in
pand gegeven, ook geldt voor de uitgever van de warrant;
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Dat aan het vereiste van artikel 1, §1 Warrantwet is voldaan wanneer de uitgever van de warrant erop mocht vertrouwen dat hij te doen had met de eigenaar
van de koopwaar of althans met iemand die de goederen aan warrantage kon onderwerpen;
Dat het middel dat ervan uitgaat dat de vrije beschikking van de goederen inhoudt dat het eigendomsrecht van diegene die de goederen aan warrantage onderwerpt moet vaststaan of door de uitgever van de warrant moet worden vastgesteld, berust op een verkeerde rechtsopvatting;
Dat het middel in zoverre het artikel 1, §1 Warrantwet als geschonden aanwijst, faalt naar recht;
Overwegende dat hieruit volgt dat het middel in zoverre het de schending aanvoert van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek in zoverre niet
ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
12 februari 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Kirkpatrick, Simont en Gérard.

Nr. 77
1° KAMER - 12 februari 2004

1º OPENBARE DIENST - CONTINUÏTEIT - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL - DOEL GRENZEN.
2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - OPENBARE DIENST - CONTINUÏTEIT DOEL - GRENZEN.
3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - OPENBARE DIENST - CONTINUÏTEIT ENERGIE - LEVERING - VOORWAARDEN.
4º ENERGIE - LEVERING - VOORWAARDEN - OPENBARE DIENST - CONTINUÏTEIT.
1º en 2° Het algemeen rechtsbeginsel van de continuïteit van de openbare dienst strekt er
alleen toe de bestendigheid van de openbare instellingen en van hun werking te
verzekeren en houdt niet noodzakelijk in dat de dienstverlening waarop de burger
aanspraak kan maken ononderbroken of permanent moet zijn1, ook al moeten de
verplichtingen van de overheid getoetst worden aan de normen van behoorlijk bestuur.
(Algemeen rechtsbeginsel inzake de continuïteit van de openbare dienst)
3º en 4° Het algemeen rechtsbeginsel van de continuïteit van de openbare dienst verplicht
de overheid niet erover te waken dat energie te allen tijde zonder onderbreking wordt
geleverd door de marktoperatoren die een concessie voor levering van energie hebben
1 Zie de conclusie van het O.M.
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gekregen2. (Algemeen rechtsbeginsel inzake de continuïteit van de openbare dienst)
(INTERCOMMUNALE IVERLEK C.V. T. VLEMINCKX N.V.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal Dubrulle:
Het arrest veroordeelt eiseres tot vergoeding van de schade door verweerster geleden
wegens een onderbreking in de levering van elektrische energie in hoogspanning waartoe
eiseres volgens overeenkomst verbonden is.
Eiseres beriep zich op de exoneratieclausule in art. 9.1, lid 2 van haar
leveringsvoorwaarden op grond waarvan ze slechts wegens zware fout aansprakelijk is
(en dus voor lichte fout geëxonereerd is).
Het arrest – het beroepen vonnis bevestigend – verwerpt dit verweer op grond dat de
rechtsband tussen eiseres en verweerster reglementair van aard is, dat het “beginsel van de
continuïteit van de openbare dienst eiseres verplicht om te allen tijde elektriciteit te
leveren”, dat eiseres slechts overmacht of de noodwendigheden van haar dienst (bv.
herstelwerken) ter verantwoording van de stroomonderbreking kan inroepen maar dit niet
aantoont en zich niet voor lichte fout kan exonereren krachtens een beding dat de
appèlrechters ingevolge art. 159 G.W. dus ontoepasselijk verklaren.
Het enig cassatiemiddel voert de schending aan van o.m. deze grondwettelijke bepaling, van het algemeen rechtsbeginsel van de continuïteit van de openbare dienst en van
het artikel 18 van de wet van 10 maart 1925 op de electriciteitsvoorziening 3. Dit laatste artikel bepaalt: “De vergoedingen voor schade wegens aanleg of exploitatie van een electriciteitsvoorziening vallen geheel ten laste van het betrokken bedrijf, dat aansprakelijk blijft
voor al de voor derde personen schadelijke gevolgen.”
Volgens dit middel
1. legt het algemeen rechtsbeginsel van de continuïteit van de openbare dienst geen
continuïteit van de dienstverlening als waarborg voor de burger op, zodat eiseres niet
verplicht is permanent elektriciteit te leveren en
2. verhindert dit beginsel geen exoneratie voor lichte fout bij levering, bij
overeenkomst, die ook bindend is voor de afnemers.
Dit middel stelt dus de vraag naar de draagwijdte of de omvang van het algemeen
rechtsbeginsel van de continuïteit van de openbare dienst, dat door geen uitdrukkelijke
wettekst is verwoord, doch waarvan het bestaan ook door een gevestigde rechtspraak van
het Hof inderdaad erkend4 is. De leer van het Hof is dat dit beginsel “er alleen toe strekt
de bestendigheid van de openbare instellingen en van hun werking te verzekeren”. Het
Hof heeft eveneens aangenomen dat, gelet op het feit dat de elektriciteitsdistributeur een
openbare dienst verleent, de voorwaarden voor de levering van elektriciteit van reglementaire aard zijn5. Een deel van de rechtspraak van de hoven en rechtbanken sluit zich hierbij

2 Ibid.
3 Deze (toepasselijke) wet werd opgeheven voor het Vlaamse Gewest, wat de gewestelijke bevoegdheden betreft, bij artikel 56 Decr. Vl. Parl. 17 juli 2000 houdende organisatie van de elektriciteitsmarkt, B.S. 22 sept. 2000.
4 Cass., 30 sept. 1993, A.R. 9461, nr; 386, 24 april 1998, A.R., C.97.0252.F en C.97.0253.F, nr. 210,
met concl. A.G. DE RIEMAECKER, in Bull. en 28 jan. 1999, A.R. C.97.0333.F, nr. 49.
5 Cass., 4 dec. 2000, A.R. C.99.0095.F, nr. 664 en de voetnoot (1) aldaar; R.W. 2002-2003, 1578,
noot A. VAN OEVELEN: “De contractuele versus de reglementaire rechtsverhouding tussen openbare
nutsbedrijven en hun gebruikers, en de rechterlijke toetsing van de in die rechtsverhouding gehanteerde exoneratieclausules”, waarin o.m. het thans bestreden arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 18 december 2000 wordt besproken (1581, randnummer 9); 26 sept. 2002, A.R. C.00.0585.F,
www.cass.be, met concl. A.G. HENKES.
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aan, terwijl een meerderheid zich voor een contractuele rechtsverhouding uitspreekt6.
Hierbij wordt gerefereerd aan het bekende arrest 27 sept. 1988 van de Raad van State in
de zaak DE LEENER en BALLON7, dat o.m. de (reglementaire) bepaling van de Algemene leveringsvoorwaarden van elektriciteit in laagspanning van de betrokken intercommunale vernietigt, waarin deze van aansprakelijkheid voor fouten bij levering van de elektriciteit geëxonereerd wordt.
Deze aard staat thans als zodanig niet ter discussie, zomin trouwens als het feit dat eiseres een openbare dienst verzekert. Overigens lijkt – sedert de cassatiearresten van 4 december 2000 en 26 september 20028 - evenmin nog te betwisten dat een bepaalde exoneratie niet onverenigbaar is met het “reglementair” artikel 18. Weliswaar dagtekent dit laatste arrest van na de huidige voorziening doch het heeft dezelfde strekking als het eerstgenoemde, waarvoor eiseres wel aandacht zal gehad hebben. Nu het middel dan ook klaarblijkelijk beoogt het begrip continuïteit inhoudelijk te laten bepalen door het Hof, is de
beoordeling van de tweede grief ondergeschikt aan het antwoord dat op de eerste zal dienen te worden gegeven. Als het bestreden arrest een te ruime inhoud gaf aan die continuïteit – zodat de eerste grief gegrond is – kon het de mogelijkheid tot exoneratie van de uit
het continuïteitsbeginsel voortvloeiende verplichting van eiseres ook niet juist beoordelen.
Een gegronde eerste grief zal dus een volledige cassatie verantwoorden.
En deze grief lijkt me inderdaad gegrond. De appèlrechters oordelen namelijk dat het
beginsel van de continuïteit van de openbare dienst een nutsbedrijf verplicht continu
elektriciteit te leveren. Ze geven aldus aan dit algemeen rechtsbeginsel een te extensieve
inhoud, om volgende reden, zij het dat deze op een ‘omgekeerde’ redenering gestoeld is.
Vooreerst is de regel van artikel 18 van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening – krachtens welke het bedrijf, dat hierin “voorziet”, o.m. voor gebeurlijke exploitatieschade, door een onderbreking in die voorziening, aansprakelijk is – welke de
grondslag van deze aansprakelijkheid ook mag zijn, niet van openbare orde9, zodat daarvan kan worden afgeweken10.
Ten tweede heeft deze bepaling geen ander doel dan de last van de herstelplicht te regelen, die aan het concessie verlenend bestuur en aan het concessie houdend bedrijf kan toekomen, door deze last op dit bedrijf, met uitsluiting van dat bestuur, te leggen, zonder afwijkingen aan te brengen aan de gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregelen met betrekking tot de verhoudingen tussen het bedrijf en de abonnees en de derden11.
Het veroorzaken van schade door een gebrek in de elektriciteitsvoorziening betekent
dus niet dat het bedrijf daardoor alleen geen openbare dienst meer verzekert, aangezien
deze schade volgens de regelen van het gemene recht kan vergoed worden. ‘Positief’
uitgedrukt, faalt dus de opvatting dat de continuïteit van de openbare dienst vereist dat de
elektriciteit zonder enige onderbreking wordt voorzien.
Rechtsleer en rechtspraak aanvaarden dat deze continuïteit inderdaad niet mag gelijkgesteld worden met “continuïteit van een bepaalde dienstverlening” 12. Hoofdzaak is dat, zo6 P. VAN DER WIELEN, “La validité et la force obligatoire des clauses exonératoires de responsabilité
contenues dans les conditions générales de distribution de l’électricité à la lumière d’une
jurisprudence récente”, T.B.B.R. 1993, 431, nr. 13 en de voetnoot 18; A. VAN OEVELEN, l.c., 1579,
randummer 2. Laatst, voor de contractuele opvatting: Gent, 31 mei 2002, R.W. 2002-2003, 1589,
noot, en betwist door A. VAN OEVELEN, l.c.
7 R.v.S (IVe kamer), 27 sept. 1988, DE LEENER en BALLON t/ Société intercommunale d'électricité
ASVERLEC N.V. en UNERG N.V., nr. 30.876, Verz. Arr. R.v.St. 1988, 1.
8 Zie voetnoot 5.
9 Cass., 29 nov. 1967, A.C. 1968, 454, met noot P.M.
10 Cass., 23 nov. 1987, A.R. 7584, nr. 175.
11 Cass., 26 sept. 2002 (zie voetnoot 3).
12 S. CLAEYS, “Basisverplichtingen van de elektriciteitsdistributeur”, Iuvis 1997, 739, nr. 2.2.1, met
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lang de openbare macht oordeelt dat een openbare dienst aan een algemene behoefte beantwoordt, deze dienst moet blijven bestaan en functioneren13. Hieruit werd afgeleid dat
het continuïteitsprincipe, dat voornamelijk gericht is tot de overheid, niet gezien wordt als
een recht van de burger en geen waarborg is voor hem op een continue werking van de
dienst14.
Artikel 19,1°,d) Decr. Vl. Parl. van 17 juli 2000 houdende organisatie van de elektriciteitsmarkt15 verleent de Vlaamse Regering de bevoegdheid, na advies van de reguleringsinstantie, de netbeheerders openbare dienstverplichtingen op te leggen die betrekking kunnen hebben op de … continuïteit (en) regelmaat … van leveringen van elektriciteit. Aldus
lijkt ook de actuele wetgeving het continuïteitsprincipe voornamelijk te richten tot de
overheid16.
Het Hof zal geen acht slaan op de memorie van antwoord van verweerster, daar ze
buiten de bij artikel 1093, eerste lid, van het gerechtelijk Wetboek ter griffie van het Hof
is ingediend.
Conclusie: vernietiging.
ARREST

(A.R. C.01.0248.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 december 2000 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen rechtsbeginsel van de continuïteit van de openbare dienst;
- artikel 18 van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening;
- de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 159 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep verklaart met het bestreden arrest het hoger beroep van eiseres ongegrond en het incidenteel beroep van verweerster gegrond en veroordeelt eiseres tot
schadevergoeding aan verweerster voor een bedrag van 156.860 BEF, vermeerderd met
verzwijzing, in voetnoot 20, naar R.v.St., DE GREEF, nr. 12034 van 20 okt 1966: ”Het beginsel van de
continuïteit verzet er zich niet tegen dat de overheid de dagen en uren bepaalt waarop haar diensten
zich ter beschikking van de bevolking moeten houden”.
13 A. MAST, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Kluwer Rechtswetenschappen België,
1999, 84-85, nr. 69, met verwijzing naar hetzelfde arrest van de R.v.St.
14 B. PEETERS, De continuïteit van het overheidsondernemen, Maklu Uitgevers Antwerpen-Apeldoorn, 1989, 172, nr. 163.
15 Waarvan artikel 56 de wet van 10 maart 1925 opheft, wat de gewestelijke bevoegdheden betreft,
B.S. 22 sept. 2000.
16 Hoewel ook reeds betwijfeld werd dat, na deze vrijmaking van de elektriciteitsdistributiemarkt, de
reglementaire kwalificatie kan behouden blijven, zie: A. VAN OEVELEN, l.c., 1581, nr. 7.
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de interest en de kosten, op grond van de volgende motieven:
"dat de stroomlevering aan (verweerster) op 31 augustus 1995 tussen 13.50 uur en
15.00 uur werd onderbroken en (verweerster) beweert hierdoor schade te hebben geleden;
dat zij ten laste van (eiseres) vergoeding van die schade vraagt;
dat (eiseres) tegenwerpt dat zij niet tot schadeloosstelling gehouden is ingevolge artikel
9.1, tweede alinea, van de leveringsvoorwaarden, daar dit beding vermeldt dat de verdeler
in geval van onderbreking van de elektriciteitslevering slechts aansprakelijk kan gesteld
worden indien de verbruiker een zware fout van de verdeler bewijst en dat in dat geval,
luidens hetzelfde beding, de vergoeding van alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade
van de verbruiker niet meer mag belopen dan het bedrag bepaald in de tariefvoorwaarden;
dat (verweerster) de geldigheid van dit beding betwist;
dat (eiseres) aanvoert zich door middel van het beding in kwestie te hebben geëxonereerd van haar lichte fout en (verweerster) te haren laste geen fout, laat staan een zware
fout zou bewijzen; dat de eerste rechter, na te hebben vastgesteld dat (eiseres) geen overmacht noch een stroomonderbreking omwille van de noodwendigheden van de openbare
dienst bewees, de toepassing van dit exoneratiebeding weigerde als strijdig met het beginsel van de continuïteit van de openbare dienst, daar het beginsel van de continuïteit van de
openbare dienst (eiseres) verplicht om te allen tijde elektriciteit te leveren en (eiseres) de
aansprakelijkheid voor het niet-nakomen van deze verplichting, die haar opdracht zelf uitmaakt, slechts kan uitsluiten in geval van overmacht of, daarmee gelijk te stellen, in het
geval van noodzaak van stroomonderbreking om redenen van de goede werking van de
dienst, zoals bij herstellingen;
dat het beding in kwestie (eiseres) ruimer, met name ook voor haar eigen lichte fout,
exonereert en het derhalve strijdig is met de beginselen van de openbare dienst, met name
de continuïteit van deze dienst, en door de justitiële rechter ingevolge artikel 159 van de
Grondwet niet mag worden toegepast; dat het derhalve aan (eiseres) staat aan te tonen dat
de stroomonderbreking in kwestie te wijten was aan overmacht of aan de noodwendigheden van de dienst, maar dat zij dit bewijs niet levert;
dat (verweerster) dan ook heeft aangetoond dat (eiseres) bij de stroomonderbreking in
kwestie tekort gekomen is aan haar verbintenis tot levering".
en de appèlrechters verder overwegen dat:
"(verweerster) aanvoert dat haar werkelijke schade integraal vergoed moet worden en
dat zij deze begroot op 156.860 BEF;
dat (eiseres) tegenwerpt dat (verweerster) gehouden is tot de tariefvoorwaarden waarvan sprake in voormeld artikel 9.1 van de leveringsvoorwaarden en dat de toepassing van
deze condities zouden doen besluiten dat (verweerster) hoogstens recht heeft op een vergoeding van 8.017 BEF;
dat de toepassing van de tariefvoorwaarden, in de uitleg die (eiseres) daaraan geeft, ertoe leiden dat zelfs indien de verplichting van (eiseres) tot schadeloosstelling vaststaat, zij
dan nog van een vergoeding in redelijke verhouding tot de te voorziene schade zou zijn
bevrijd, en dat dit beding, in de uitlegging van (eiseres), indruist tegen de redelijkheid, die
geldt als beginsel van de openbare dienst en dat rekening houdend met de verstrekkende,
voorzienbare schadelijke gevolgen van een stroomonderbreking voor een voedingswarenbedrijf, zoals dat van (verweerster), de voorgestelde forfaitaire vergoeding kennelijk onredelijk is;
dat (eiseres) daarenboven op die wijze via de forfaitaire begroting van de schadeloosstelling in feite de exoneratie bereikt en dat de tariefvoorwaarden, in zoverre door (eiseres) uitgelegd en gevorderd, zonder toepassing moeten worden gelaten".
Grieven
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Naar luid van het algemeen rechtsbeginsel van de continuïteit van de openbare dienst,
moet een openbare dienst blijven bestaan en blijven functioneren, zolang de openbare
macht oordeelt dat het aan de algemene behoeften beantwoordt.
De erkenning van dit beginsel van continuïteit wordt gerechtvaardigd door de noodzaak
van een ononderbroken werking van de openbare dienst, die enkel bedoeld is om te voorzien in collectieve behoeften van algemeen belang.
Hieruit volgt dat de openbare diensten dienen te functioneren op een regelmatige wijze
en dit in overeenstemming met hun aard en hun statuten.
Dit algemeen rechtsbeginsel houdt evenwel niet in dat de continuïteit van de openbare
dienst gelijk mag worden gesteld met de continuïteit van een bepaalde dienstverlening,
zodat dit algemeen rechtsbeginsel van continuïteit geen verplichting oplegt aan de openbare diensten om op permanente wijze te functioneren.
Het continuïteitsprincipe is voornamelijk gericht naar de overheid en rechtvaardigt bepaalde voorrechten ten voordele van de overheid, zoals bijvoorbeeld de uitvoeringsimmuniteit.
De continuïteit vormt aldus geen loutere waarborg voor de burger van een continue
werking van de betrokken dienst en dit rechtsbeginsel staat er onder meer niet aan in de
weg dat de overheid de dagen en uren bepaalt waarop haar diensten zich ter beschikking
van de bevolking moeten houden.
Dit algemeen rechtsbeginsel staat er evenmin aan in de weg dat de betrokken dienst
zich exonereert van zijn lichte fout door middel van een exoneratiebeding in zijn algemene leveringsvoorwaarden.
Artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, alle overeenkomsten die wettig
zijn aangegaan, diegenen die deze hebben aangegaan tot wet strekken en dat overeenkomsten niet herroepen kunnen worden, dan met wederzijdse toestemming of op de gronden
door de wet erkend.
Verder, naar luid van artikel 1135 van het Burgerlijk Wetboek, verbinden overeenkomsten niet alleen tot hetgeen daarin uitdrukkelijk bepaald is, maar ook tot alle gevolgen die
door de billijkheid, het gebruik of de wet aan de verbintenis, volgens de aard ervan worden toegekend.
Het feit dat eiseres een openbare dienst waarneemt, ingevolge de wet van 10 maart
1925 op de elektriciteitsvoorzieningen, verandert niets aan haar algemene vrijheid om
overeenkomsten af te sluiten, ten einde de uitoefening van haar dienst in concreto te regelen, noch aan het principe dat eiseres, evenals haar verbruikers, door deze algemene voorwaarden gebonden zijn.
Geen enkele wet verbiedt immers eiseres om overeenkomsten af te sluiten of algemene
leveringsvoorwaarden op te stellen waarin wordt afgeweken van de bepalingen van de wet
van 10 maart 1925, meer in het bijzonder van het artikel 18 betreffende de aansprakelijkheid van de elektriciteitsdistributeur nu deze bepaling niet van openbare orde is noch
dwingend recht uitmaakt, voor zover deze overeenkomsten en voorwaarden geen afbreuk
doen aan de algemene beginselen die de openbare diensten dienen te respecteren.
Exoneratieclausules evenals tariefvoorwaarden kunnen dan ook rechtsgeldig worden
opgenomen in de algemene leveringsvoorwaarden van openbare diensten en dergelijke
clausules zijn dan ook bindend voor de afnemers.
Hieruit volgt dat de appèlrechters door te beslissen dat het algemeen rechtsbeginsel van
de continuïteit van de openbare dienst aan eiseres de verplichting oplegt om op permanente wijze elektriciteit te leveren en dat eiseres de aansprakelijkheid voor het niet nakomen
van deze verplichting, die haar opdracht zelf uitmaakt, slechts kan uitsluiten in geval van
overmacht of, daarmee gelijk te stellen, in het geval van noodzaak van stroomonderbre-
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king om redenen van de goede werking van de dienst, zoals bij herstellingen, aan dit
rechtsbeginsel een draagwijdte geven die het niet heeft en zodoende dit algemeen rechtsbeginsel miskennen.
Hieruit volgt tevens dat de appèlrechters door de toepassing van het exoneratiebeding
en de tariefvoorwaarden, opgenomen in de algemene leveringsvoorwaarden van eiseres,
ter zijde te schuiven en eiseres te veroordelen tot schadevergoeding, de bindende kracht
van voornoemd exoneratiebeding en algemene tariefvoorwaarden miskennen en zodoende
de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek, 18 van de wet van 10 maart 1925
op de elektriciteitsvoorzieningen en 159 van de Grondwet schenden.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het arrest, zonder deswege te worden bekritiseerd, aanneemt
dat onder de toen geldende wetgeving de levering van elektriciteit een openbare
dienst uitmaakte;
Overwegende dat het algemeen rechtsbeginsel van de continuïteit van de openbare dienst er alleen toe strekt de bestendigheid van de openbare instellingen en
van hun werking te verzekeren;
Dat dit beginsel niet noodzakelijk inhoudt dat de dienstverlening waarop de
burger aanspraak kan maken, ononderbroken of permanent moet zijn ook al
moeten de verplichtingen van de overheid getoetst worden aan de normen van
behoorlijk bestuur;
Dat dit beginsel inzonderheid de overheid niet verplicht erover te waken dat
energie ten allen tijde zonder onderbreking wordt geleverd door de marktoperatoren die een concessie voor levering van energie hebben gekregen;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat:
1. het beginsel van de continuïteit van de openbare dienst eiseres verplicht om
ten allen tijde elektriciteit te leveren;
2. eiseres, de aansprakelijkheid van het niet nakomen van deze verplichting,
die haar opdracht zelf uitmaakt, slechts kan uitsluiten in geval van overmacht of,
daarmee gelijk te stellen, in het geval van noodzaak van stroomonderbreking om
redenen van de goede werking van de dienst, zoals bij herstellingen;
3. het beding met betrekking tot de leveringsvoorwaarden eiseres exonereert
van haar eigen lichte fout en derhalve strijdig is met het beginsel van de continuïteit van de openbare dienst;
Dat het arrest met die redenen het algemeen rechtsbeginsel van de continuïteit
van de openbare dienst miskent;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
ongeacht de memorie van antwoord van verweerster die buiten de bij artikel
1093, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde termijn ter griffie van het
Hof is ingediend;
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-
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nietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
12 februari 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Verbist en Wouters.

Nr. 78
1° KAMER - 12 februari 2004

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - RECHTHEBBENDE - BEGRIP.
De omstandigheid dat tussen het slachtoffer van een verkeersongeval en diens echtgenoot
bij een overeenkomst voorafgaand aan een echtscheiding door onderlinge toestemming
is bedongen dat het overlijden van het slachtoffer een einde stelt aan de
onderhoudsverplichting, heeft niet tot gevolg dat die echtgenoot zijn aanspraken verliest
op vergoeding van de schade ten laste van de verzekeraar van de houder of eigenaar
van het bij het verkeersongeval betrokken motorvoertuig waarop een rechthebbende in
de zin van art. 29bis, §1 W.A.M.-wet recht heeft1. (Art. 29bis W.A.M.-wet 1989)
(H. T. AXA-ROYALE BELGE N.V.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal Dubrulle:
Uit de vaststellingen van het bestreden vonnis blijkt dat tussen eiseres en wijlen haar
ex-echtgenoot in de overeenkomst voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge
toestemming (artikel 1288, 4° van het Gerechtelijk Wetboek) o.m. werd bedongen dat het
overlijden van de man een einde stelt aan de onderhoudsverplichting waartoe hij zich
tegenover eiseres verbond. De man overleed als slachtoffer van een verkeersongeval en
eiseres stelde tegen verweerster, de W.A.M.-verzekeraar van de aansprakelijke
autobestuurder, een vordering in tot vergoeding van de schade (ontberen van de
onderhoudsgelden) door haar geleden ingevolge dit overlijden.
In het vonnis – dat aanvankelijk (p.3, eerste paragraaf) overweegt dat eiseres “in principe (dient) te worden beschouwd als rechthebbende” van de man, gelet op zijn verbintenis
– wordt deze aanspraak van eiseres evenwel verworpen op grond van deze slotoverweging: “Het was uitsluitend ten gevolge van voornoemde notariële overeenkomst dat (eiseres) “rechthebbende” was in de zin van artikel 29bis betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, hoedanigheid dat zijn niet meer heeft ten gevolge van het overlijden van (V.) waardoor diens contractuele verplichting eindigde2.”
Het eerste onderdeel van het enig cassatiemiddel voert een motiveringsgebrek aan.
Het tweede onderdeel voert o.m. schending aan van het artikel 29bis, §1 van de Wet
van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen, waarvan het eerste lid als volgt luidt:
“Bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is, wordt, met uitzondering van de stoffelijke schade, alle schade veroorzaakt aan elk slachtoffer of zijn rechtheb1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Eigen cursivering.
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benden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of overlijden, vergoed door de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar of de houder van het motorrijtuig overeenkomstig deze wet (...)3.”
Het onderdeel stelt volgende vraag aan de orde:
Heeft de omstandigheid dat een onderhoudsuitkering conventioneel niet meer
verschuldigd is ingevolge het overlijden van de debiteur tot gevolg dat de crediteur de
hoedanigheid van ‘rechthebbende’ in de zin van dat artikel 29bis, §1, verliest?
Het onderdeel vecht het vonnis ook aan wegens schending van bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de relativiteit van de overeenkomst en haar gevolgen ten aanzien van derden, zoals de W.A.M.-verzekeraar, o.m. de artikelen 1122 en 1165, op grond
waarvan het de eiseres de hoedanigheid van rechthebbende – en dus het recht op vergoeding van schade – in de relatie met die verzekeraar ontzegt. Nu deze ontzegging dus de
beslissende reden is om de tussenkomst van de W.A.M.-verzekeraar te weigeren en derhalve om de vordering tot schadevergoeding van eiseres ongegrond te verklaren (en om
de tegenvordering van de W.A.M.-verzekeraar, op grond van onverschuldigde betalingen
in te willigen), is de aanleiding daartoe (de regelen van het overeenkomstenrecht) ondergeschikt. De beslissing moet dus eerst aan artikel 29bis getoetst worden, dat trouwens de
openbare orde raakt4.
Het begrip ‘rechthebbende’, in de zin van het artikel 29bis, wordt door het vonnis enkel
getoetst aan de toestand waarin eiseres zich, uit het oogpunt van haar overeenkomst, bevond na het “overlijden” van het slachtoffer, terwijl onder dat begrip in die zin dient te
worden verstaan de persoon die voor (de lichamelijke letsels of) dat overlijden tegenover
het slachtoffer een wettige aanspraak kon laten gelden en dat ingevolge dat overlijden (of
die letsels) niet meer kan doen en dus een persoonlijk nadeel kan inroepen dat voortvloeit
uit dat overlijden5. Ten einde uit te maken of eiseres een ‘rechthebbende’ is had het vonnis
dus een vergelijking dienen te maken tussen haar toestand voor en na het ontstaan van de
gebeurtenis (het overlijden van haar schuldenaar) en moeten vaststellen dat deze toestand
daardoor in haar nadeel gewijzigd was: haar schuldvordering verviel; m.a.w. dat eiseres
door dit overlijden voor vergoeding in aanmerking komende schade had geleden. Met de
‘rechthebbenden’ van het slachtoffer wordt niet naar hun erfgenamen, maar wel naar de
rechtssubjecten verwezen, die, als gevolg van het verkeersongeval, schade “bij weerkaatsing” lijden. Dit is ook een persoonlijke schade 6. Het begrip rechthebbende is in art. 29bis
dus niet los te koppelen van het schadebegrip. En dit laatste begrip wordt door dat art. 29bis niet gewijzigd: ook schade is het nadelig verschil tussen de toestand zonder en deze na
het verkeersongeval7.
Eiseres, die dus voor het overlijden van haar ex-echtgenoot contractueel aanspraak
mocht maken op een onderhoudsuitkering, verloor ingevolge het foutief optreden van een
voor het overlijden van haar ex-echtgenoot aansprakelijke derde voortijdig, d.i. dus na dit
overlijden, dit contractueel voordeel (zonder mogelijkheid van verhaal op zijn nalatenschap). In beginsel heeft eiseres dus schade geleden. Het vonnis heeft dus meteen ook het
schadebegrip miskend doordat het de afwezigheid van vergoedbare schade, voortvloeiend
uit het overlijden van de debiteur, afleidt uit de enkele omstandigheid dat eiseres haar
3 De neergelegde en op de website van het Hof gepubliceerde conclusie haalt, ingevolge materiële
misslag, de (ruimere en actuele) versie van het artikel aan, na zijn wijzigingen, i.p.v. De hier
weergegeven, te dezen toepasselijke, versie. Dit had evenwel geen enkele invloed op de
beantwoording van de vraag aan de orde, beperkt tot het begrip rechthebbende.
4 Cass., 17 mei 2000, A.R. P.00.0087.F, nr. 300.
5 B. TUERLINCKX, “Artikel 29bis W.A.M.-Wet: toepassing in de praktijk na de wetswijziging van 13
april 1995”, T.P.R. 1996, nrs. 46 e.v.
6 L. CORNELIS, “De objectieve aansprakelijkheid voor motorrijtuigen”, R.W. 1998-1999, 521 e.v.
7 Ibid., 526, nr. 12.
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conventioneel recht op de betaling van de onderhoudsgelden ingevolge dat overlijden had
verloren (schending van het artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, dat aan iedere benadeelde het recht op een integrale vergoeding van de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade waarborgt). Het plots wegvallen van een periodieke schuldvordering, door
de fout van een derde, is volgens de appèlrechters geen schade. Nochtans is bv. het tijdelijk verlies van arbeidsprestaties van een werknemer, ingevolge diens in een ongeval opgelopen verwondingen, in hoofde van zijn werkgever op zichzelf schade8.
De situatie van de eiseres is best vergelijkbaar met deze van een schuldeiser, die herstel
vordert van een derde door wiens toedoen zijn medecontractant verhinderd wordt een intuitu personae aangegane overeenkomst na te komen, in welke hypothese de rechtspraak in
beginsel de aanspraken op schadeloosstelling inwilligt9.
Door eiseres recht op schade te ontzeggen miskent het vonnis haar hoedanigheid van
rechthebbende.
Het onderdeel is dus gegrond.
Conclusie: vernietiging.
ARREST

(A.R. C.01.0333.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 18 december 2000 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1122, 1134, 1165, 1376, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 29bis, §1 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, vóór zijn wijziging bij wet van 13 april
1995.
Aangevochten beslissingen
De rechtbank van eerste aanleg verklaart eiseres' vordering ongegrond en de tegenvordering van verweerster gegrond, en veroordeelt eiseres tot terugbetaling aan verweerster
van het bedrag van 500.000 BEF, op volgende gronden:
"Betreffende de hoofdvordering van (eiseres)
Overeenkomstig artikel 29bis, §1 van 21 november 1989 betreffende de verplichte aan8 Cass., 9 maart 1999, A.R. P.96.0340.N, nr. 140.
9 E. DIRIX, Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, nr. 305 e.v., inzonderheid nr.
308: “Waar het intuitu-personae-element in de overeenkomst doorweegt, is de rechtspraak inschikkelijker. Het schoolvoorbeeld is dat van de kunstenaar die zich verbonden heeft een bepaald kunstwerk
af te leveren en door de fout van een derde om het leven komt. Aldus werden ingewilligd: de vordering van een voetbalclub voor de schade tengevolge van het overlijden van een van haar profvoetballers en die van een operadirecteur voor de arbeidsongeschiktheid van een sterzanger die hij voor een
seizoen had gecontacteerd”.
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sprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen wordt, bij een verkeersongeval waarbij
een motorrijtuig betrokken is, met uitzondering van de stoffelijke schade, alle schade veroorzaakt aan elk slachtoffer of zijn rechtbebbenden en voortvloeiend uit lichamelijk letsel
of overlijden, vergoed door de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar
of de houder van een motorrijtuig overeenkomstig deze wet, of, bij gebreke van verzekering, door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.
(Eiseres) dient, in principe, te worden beschouwd als rechthebbende van M. V. die als
voetganger, slachtoffer werd van het verkeersongeval van 21 januari 1995, en aan zijn
verwondingen overleed, gezien deze laatste, zij het onder bepaalde voorwaarden, bij notariële akte van 18 juli 1991, voorafgaand aan de procedure van echtscheiding door onderlinge toestemming, zich verbonden had tot betaling aan (eiseres) van een indexeerbare onderhoudsbijdrage van 35.000 BEF per maand.
Tussen partijen bestaat er geen betwisting dat het ongeval zich voordeed na overschrijving van het echtscheidingsvonnis.
Overeenkomstig artikel 1122 van het Burgerlijk Wetboek heeft wijlen V. bedongen
voor zichzelf en voor zijn erfgenamen en rechtverkrijgenden, met andere woorden heeft
hij zichzelf en zijn erfgenamen en rechtverkrijgenden ertoe contractueel verbonden, om
een onderhoudsbijdrage aan (eiseres) te betalen, tenzij, aldus voornoemd artikel, het tegendeel uitdrukkelijk bepaald is of uit de aard van de overeenkomst voortvloeit.
Met betrekking tot de beëindiging van de onderhoudsverplichting vermeldt voornoemde notariële akte:
'Dit onderhoudsgeld zal niet meer verschuldigd zijn wanneer mevrouw G.H. opnieuw
in het huwelijk treedt of wanneer zij op duurzame wijze zou samenwonen met een andere
man. (...) Het overlijden van de man stelt een einde aan zijn onderhoudsverplichting'.
Gelet op deze laatste zin, bedongen (eiseres) en V. voor zichzelf en voor hun ergenamen en rechtverkrijgenden om een einde te stellen aan de onderhoudsverplichting van V.
bij diens overlijden.
Geplaatst in het geheel van de contractuele onderhoudsverbintenis van V., vloeit uit de
aard van voornoemde beëindigingsvoorwaarde zelf voort dat V. enkel zichzelf heeft willen verbinden en niet zijn nalatenschap en dit met instemming van (eiseres).
Voornoemde beëindigingsvoorwaarde maakt geen onderscheid tussen een natuurlijk
overlijden en een overlijden ten gevolge van een verkeersongeval met een motorrijtuig.
Het was uitsluitend ten gevolge van voornoemde notariële overeenkomst dat (eiseres)
'rechthebbende' was in de zin van artikel 29bis Wet Verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, hoedanigheid die zij niet meer heeft ten gevolge van het overlijden van V.(s) waardoor diens contractuele verplichting eindigde.
De hoofdvordering van (eiseres) is dan ook ongegrond.
Betreffende de tegenvordering van (verweerster):
Bij neerlegging van haar beroepsconclusie op 4 maart 1999 stelt de NV Axa Royale
Belge een tegenvordering in, strekkende tot veroordeling van (eiseres) tot terugbetaling
van 500.000 BEF te vermeerderen met de vergoedende intresten op 300.000 BEF vanaf
27 september 1995 en op 200.000 BEF vanaf 19 december 1996, met de gerechtelijke intresten en de kosten.
Deze tegenvordering steunt op de onverschuldigde betaling (artikel 1376 van het Burgerlijk Wetboek).
Uit de twee vergoedingskwijtingen in kwestie blijkt niet dat de NV Axa Royale Belge
door deze betalingen het geschil definitief heeft willen regelen.
Gezien, zoals hiervoor blijkt, (eiseres) geen "rechthebbende" van V. meer was vanaf
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diens overlijden, werden de provisies dan ook niet verschuldigd aan haar uitbetaald en
zijn deze op basis van artikel 1376 van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd aan de NV
Axa Royale Belge.
Nu het bewijs niet geleverd wordt dat (eiseres) ter kwader trouw deze provisies heeft
ontvangen, is zij enkel het ontvangen kapitaal verschuldigd, zonder de intresten.
De tegenvordering is dan ook slechts gegrond ten belope van het uitgekeerde kapitaal
van in totaal 500.000 BEF".
Grieven
1. Eerste onderdeel
De rechtbank overweegt enerzijds wat volgt:
"Met betrekking tot de beëindiging van de onderhoudsverplichting vermeldt voornoemde notariële akte: (...) Het overlijden van de man stelt een einde aan zijn onderhoudsverplichting.
Gelet op deze laatste zin, bedongen (eiseres) en V. voor zichzelf en voor hun erfgenamen en rechtverkrijgenden om een einde te stellen aan de onderhoudsverplichting van V.
bij diens overlijden.
Geplaatst in het geheel van de contractuele onderhoudsverbintenis van V., vloeit uit de
aard van voornoemde beëindigingsvoorwaarde zelf voort dat V. enkel zichzelf heeft willen verbinden en niet zijn nalatenschap en dit met instemming van (eiseres)",
waaruit volgt dat de 'beëindigingsvoorwaarde' enkel bedoeld was om de doorwerking
van de onderhoudsverplichtingen ten aanzien van de erfgenamen van de heer V. te verhinderen, doch geenszins om eiseres' aanspraken ten aanzien van derden te beperken, maar
de rechtbank overweegt anderzijds niettemin:
"Voornoemde beëindigingsvoorwaarde maakt geen onderscheid tussen een natuurlijk
overlijden en een overlijden ten gevolge van een verkeersongeval met een motorrijtuig.
Het was uitsluitend ten gevolge van voornoemde notariële overeenkomst dat (eiseres)
'rechthebbende' was in de zin van artikel 29bis Wet Verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, hoedanigheid die zij niet meer heeft ten gevolge van het overlijden van V.(s) waardoor diens contractuele verplichting eindigde. De hoofdvordering
van (eiseres) is dan ook ongegrond",
waaruit volgt dat diezelfde beëindigingsvoorwaarde voor eiseres ook ten aanzien van
derden doorwerkt, m.n. verweerster en haar verzekerde, de bestuurder van het bij het verkeersongeval berokken voertuig, dat de oorzaak was van het overlijden van de heer V..
Deze motieven zijn bijgevolg tegenstrijdig.
Hieruit volgt dat de rechtbank, door haar beslissing te laten steunen op deze tegenstrijdige motieven, haar vonnis niet regelmatig motiveert (schending van artikel 149 van de
Grondwet).
2. Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel 29bis, §1 van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, wordt bij een verkeersongeval waarbij
een motorrijtuig betrokken is, met uitzondering van de stoffelijke schade, alle schade veroorzaakt aan elk slachtoffer of zijn "rechthebbenden" en voortvloeiend uit lichamelijk
letstel of overlijden, vergoed door de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar of de houder van een motorrijtuig overeenkomstig deze wet, of, bij gebreke van
verzekering, door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. De rechtbank stelt vast
dat de heer V. zich bij notariële akte van 18 juli 1991, voorafgaand aan de procedure van
echtscheiding door onderlinge toestemming, verbonden had tot betaling aan (eiseres) van
een indexeerbare onderhoudsbijdrage van 35.000 BEF per maand, en dat eiseres en wijlen
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haar echtgenoot bedongen voor zichzelf en voor hun erfgenamen en rechtverkrijgenden
om een einde te stellen aan deze onderhoudsverplichting bij diens overlijden. Verweerster
is, bij toepassing van voormeld artikel 29bis, §1, gehouden tot vergoeding van de aldus
door het ongeval dat het overlijden heeft veroorzaakt van de heer V. door eiseres geleden
schade en, voor zoveel als nodig, verplichten de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek degene door wiens schuld aan een ander schade wordt veroorzaakt, deze te vergoeden. Eiseres kan, door het overlijden van de heer V., geen aanspraak meer maken, ten
aanzien van zijn erfgenamen en rechtverkrijgenden, op voormelde onderhoudsbijdrage en
heeft bijgevolg aldus een vergoedbare schade geleden die verhaalbaar is op verweerster.
Het vonnis vermeldt weliswaar dat eiseres en de heer V. de betaling door deze laatste van
een onderhoudsbijdrage hadden bedongen en dat zijn overlijden een einde zou stellen aan
zijn onderhoudsverplichting (zie Titel III, art. 2 van de notariële akte van 18 juli 1991),
maar de verzekeraar, die wettelijk aansprakelijk is voor de vergoeding van de uit dit overlijden ontstane schade, kan deze tussen voormelde partijen bedongen beëindigingsvoorwaarde - die enkel tussen hen, hun erfgenamen en rechtverkrijgenden verbindende kracht
heeft overeenkomstig de artikelen 1122 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek - krachtens
artikel 1165 van hetzelfde wetboek, niet in zijn voordeel inroepen om te worden vrijgesteld van zijn verplichting tot vergoeding van deze schade, temeer daar het ongeval de
rechtstreekse oorzaak was van de vervulling van voormelde beëindigingsvoorwaarde.
Hieruit volgt tevens dat eiseres, ongeacht het feit dat deze voorwaarde geen onderscheid
maakt tussen een natuurlijk overlijden en een overlijden ten gevolge van een verkeersongeval, wel degelijk ten aanzien van verweerster de hoedanigheid van "rechthebbende" in
de zin van voormeld artikel 29bis heeft behouden en de provisies van 300.000 BEF en van
200.000 BEF niet onverschuldigd werden betaald door verweerster in de zin van artikel
1376 van het Burgerlijk Wetboek.
Hieruit volgt dat de rechtbank niet wettig beslist, in strijd met de verbindende kracht
van de notariële akte van 18 juli 1991 (schending van de artikelen 1122 en 1134 van het
Burgerlijk Wetboek), dat verweerster de vervulling van voormelde beëindigingsvoorwaarde kan inroepen en aan eiseres kan tegenwerpen (schending van de artikelen 1134 en 1165
van het Burgerlijk Wetboek) en dat eiseres daardoor niet meer de hoedanigheid heeft van
"rechthebbende" in de zin van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 (schending
van deze wetsbepaling) om vergoeding te eisen van de door haar geleden schade, ingevolge het overlijden van de heer V., veroorzaakt door het ongeval waarbij het voertuig bestuurd door de verzekerde van verweerster betrokken was (schending van de artikelen 29bis, §1 van de wet van 21 november 1989 en, voor zoveel als nodig, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek), alsook dat, nu eiseres geen "rechthebbende" van V. meer was vanaf
zijn overlijden, de provisies onverschuldigd aan haar werden uitbetaald door verweerster
(schending van de artikelen 1376 van het Burgerlijk Wetboek en 29bis, §1 van de wet van
21 november 1989).

IV. Beslissing van het Hof
1. Tweede onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters oordelen zonder deswege te worden bekritiseerd dat eiseres een rechthebbende is in de zin van artikel 29bis, §1 van de wet
van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen;
Dat een rechthebbende in de zin van dit artikel ten laste van de verzekeraar die
de aansprakelijkheid dekt van het voertuig dat betrokken is in het verkeersongeval, recht heeft op de vergoeding van de schade die het gevolg is van het overlijden van het slachtoffer;
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Overwegende dat de omstandigheid dat tussen eiseres en het slachtoffer bij een
overeenkomst voorafgaand aan een echtscheiding door onderlinge toestemming
is bedongen dat het overlijden van het slachtoffer een einde stelt aan de onderhoudsverplichting, niet tot gevolg heeft dat eiseres haar aanspraken op vergoeding van de schade ten laste van de verzekeraar van de houder of eigenaar van
het bij het verkeersongeval betrokken motorvoertuig verliest;
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 vonnis, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, zitting houdende in hoger beroep.
12 februari 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Maes en Geinger.

Nr. 79
1° KAMER - 12 februari 2004

WRAKING - VERZOEKSCHRIFT - SCHIJN VAN WRAKING - BEHANDELING ALS WRAKING ONTVANKELIJKHEID.
Niet ontvankelijk is het verzoekschrift dat alleen een zekere schijn heeft van een wraking en
niet toelaat na te gaan wat de verzoeker beoogt en in het kader van welke procedure;
hieraan staat niet in de weg dat het openbaar ministerie bij het Hof en de leden van het
hof van beroep de zaak behandeld hebben als een wraking en dat deze leden verklaard
hebben dat de zaak afgehandeld was1. (Art. 835 Ger.W.)
(V.)

ARREST

(A.R. C.04.0051.N)
1 Het O.M. was van oordeel dat de vordering tot wraking nietig was op grond dat ze niet ondertekend
was door een advocaat die meer dan tien jaar bij de balie is ingeschreven (zoals bepaald in het door
artikel 375 van de Programmawet van 22 dec. 2003, B.S. 31 dec. 2003, 62237, vervangen artikel 835
van het Gerechtelijk Wetboek), zodat de inhoud van het verzoekschrift irrelevant was.
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I. Rechtspleging
Verzoeker heeft op 3 februari 2004 voor het Hof van Beroep te Gent een verzoekschrift neergelegd, dat door hemzelf is ondertekend.
Het verzoekschrift bevat kritiek tegen een arrest van het Hof van Beroep te
Gent van 29 januari 2004 waarin valsheden zouden zijn gepleegd. Het dictum
van het verzoekschrift vraagt dat de drie magistraten "berusten in het verzoek tot
wraking en gehandeld wordt zoals voorzien in het Gerechtelijk Wetboek".
De procureur-generaal bij het Hof van Cassatie heeft op 6 februari 2004 het
dossier overgemaakt aan de hoofdgriffier met bijkomende melding dat het een
dossier was van wraking.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Overwegende dat hoewel het verzoek verwijst naar een mogelijke wraking, uit
de tekst niet kan worden afgeleid dat verzoeker enige andere bedoeling heeft dan
zijn ongenoegen te laten kennen over een beslissing genomen door het Hof van
Beroep te Gent;
Overwegende dat het verzoekschrift dat alleen een zekere schijn heeft van een
wraking en niet toelaat na te gaan wat eiser beoogt en in het kader van welke
procedure, niet ontvankelijk is;
Dat hieraan niet in de weg staat dat het openbaar ministerie bij dit Hof en leden van het hof van beroep de zaak behandeld hebben als een wraking en dat de
raadsheren van het hof van beroep verklaard hebben dat de zaak afgehandeld
was;
Dat het verzoek niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Verwerpt het verzoek;
Veroordeelt verzoeker in de kosten.
De kosten begroot op de som van nul euro jegens de verzoekende partij.
12 februari 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gedeeltelijk andersluidende conclusie2 van de h. Dubrulle, advocaat-generaal.

Nr. 80
1° KAMER - 12 februari 2004

1º CASSATIEBEROEP — BELASTINGZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - VERZOEKSCHRIFT NIET ONDERTEKEND – GEBREK NIET AAN
EISER TE WIJTEN - GEVOLGEN.
2 Ibid.
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2º INKOMSTENBELASTINGEN — VOORZIENING IN CASSATIE - VORM VAN HET
CASSATIEBEROEP - VERMELDINGEN - VERZOEKSCHRIFT NIET ONDERTEKEND - GEBREK NIET AAN
EISER TE WIJTEN - GEVOLGEN.
3º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — AANSLAG EN
INKOHIERING - NIETIG VERKLAARDE AANSLAG - NIEUWE AANSLAG - VEREISTEN - DEZELFDE
BELASTINGELEMENTEN - BEGRIP.
1º en 2° Wanneer het ontbreken van de ondertekening van het cassatieberoep op het aan
het Hof voorgelegd verzoekschrift niet aan eiser in cassatie kan worden verweten,
ingevolge het zoek raken van het origineel verzoekschrift ter griffie waar het werd
neergelegd, verklaart het Hof het cassatieberoep ontvankelijk1. (Art. 388 W.I.B. 1992)
3º Het door artikel 260 W.I.B. (1964) gestelde vereiste dat, na de nietigverklaring van de
aanslag, de nieuwe aanslag moet gevestigd worden op grond van dezelfde
belastingelementen - zijnde alle positieve en negatieve materiële elementen die de
belastbare grondslag vormen - sluit de mogelijkheid tot hertaxatie uit in de gevallen
waarin de oorspronkelijke aanslag werd vernietigd omdat deze aanslag steunt op onjuiste
gegevens die willekeurig werden vastgesteld2. (Art. 260 W.I.B. 1964)
(CULTUS B.V.B.A. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. F.02.0002.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing op 27 september 2001 gewezen door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Het Hof heeft op 18 september 2003 een arrest gewezen waarin de ontvankelijkheid van het cassatieberoep werd opgeworpen op grond dat het verzoekschrift
niet was ondertekend.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
─ artikel 240, zoals gewijzigd door de wet van 3 november 1976, van het bij koninklijk
besluit van 26 februari 1964 gecoördineerde Wetboek van Inkomstenbelastingen;
─ de artikelen 1984, 1385, 1987, 1988 en 1989 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart de fiscale voorziening van eiseres met betrekking tot het
aanslagjaar 1985 gegrond op het motief dat de ambtshalve aanslag, die willekeurig is omdat hij steunt op onjuiste gegevens, in zijn geheel moet vernietigd worden, na voorafgaandelijk ten nadele van eiseres te hebben beslist dat de voorafgaandelijke kennisgeving
1 Art. 388 W.I.B. 1992 zoals van toepassing vooraleer het werd opgeheven bij art. 34 wet 15 maart
1999, B.S. 27 maart 1999 met ingang vanaf 1 maart 1999.
2 Zie Cass., 28 nov. 1961, Pas. 1961, I, 404; 16 mei 2003, F.01.0081.N, www.cass.be, met concl.
adv.-gen. m.o. D. THIJS.
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voorzien door artikel 240, lid 3, WIB/(1964) regelmatig is op grond van de motieven (folio 870-871):
“dat (eiseres) vooral benadrukt dat artikel 240, derde lid, WIB/1964 vereist dat de administratie de belastingplichtige vooraf schriftelijk en op nauwkeurige wijze kennis geeft
van de aanwijzingen van belastingontduiking; dat de administratie daartoe twee kennisgevingen overlegt de eerste gericht aan (eiseres) en B.W. dewelke op 3 november 1989 voor
ontvangst en kennisgeving werd ondertekend door J.D.K., zijnde de gevolmachtigde
boekhouder (zie stuk 56/31 en 32) en de tweede gedateerd op 16 oktober 1989 gericht aan
dezelfde belastingplichtigen, waarvan een kopie aan de zaakvoerder van (eiseres) werd afgegeven, doch die H.B. weigerde voor ontvangst te ondertekenen (stuk 56/33); dat derhalve het feit dat deze kennisgevingen plaats vonden niet ernstig kan worden betwist; dat beide kennisgevingen bijgevolg gebeurden op het adres van de belastingplichtige zelf; dat de
geldigheid van de kennisgeving echter niet wordt aangetast door het feit dat de eerste kennisgeving van 3 oktober 1989 voor ontvangst en kennisname werd ondertekend door de
boekhouder nu deze laatste volmacht had om het fiscaal dossier van (eiseres) af te handelen, onderhandelingen te voeren met de administratie en de gepaste beslissingen te nemen
die (eiseres) zouden binden; dat de accountant overigens op die datum (stuk 56/143) de
balans- en exploitatiegegevens aan de BBI overhandigde; dat (eiseres) tevergeefs opwerpt
dat de kennisgeving niet voorafgaandelijk gebeurde omdat de taxatiediensten reeds inzage
en afschrift van het strafdossier hadden genomen; dat immers de inzage van een gerechtsdossier niet als een onderzoeksdaad kan worden aangemerkt; dat (eiseres) nog laat gelden
dat de uitbreiding van de onderzoekstermijn de onderzoeksdaad diende vooraf te gaan; dat
dit volgens (eiseres) niet het geval was omdat de verplaatsing naar de bedrijfslokalen een
geheel vormt met het betreden ervan en dat niet werd aangetoond dat de kennisgeving
werd overgelegd vooraleer enige onderzoeksdaad werd gesteld; dat uit niets blijkt dat onderzoeksdaden werden gesteld voor de voorafgaandelijke kennisgeving; dat geen enkele
wettelijke bepaling belet dat de kennisgeving wordt overhandigd op hetzelfde ogenblik als
dat de bedrijfslokalen worden betreden; dat overigens uit stuk 56/31 op afdoende wijze is
gebleken dat de accountant als gevolmachtigde voorafgaand aan het bestreden van de bedrijfslokalen de kennisgeving voor ontvangst en kennisname heeft ondertekend; dat (eiseres) voorts aanvoert dat de kennisgeving niet op nauwkeurige wijze kennis geeft van de
aanwijzingen inzake belastingontduiking; dat (eiseres) daar evenmin kan worden in bijgetreden daar de kennisgeving uitdrukkelijk verwijst naar het gerechtsdossier lastens (eiseres) en de heer B.H.”.
Grieven
Krachtens het aangehaald artikel 240 WIB/(1964) mogen de onderzoekingen bedoeld in
Hoofdstuk III van Titel VII van het WIB/(1964) buiten de in artikel 259, §1, tweede lid,
bedoelde termijn, op straffe van nietigheid van de aanslag, slechts binnen de aanvullende
termijn van twee jaar door de administratie worden verricht, op voorwaarde dat zij de belastingplichtige vooraf schriftelijk en op nauwkeurige wijze kennis heeft gegeven van de
aanwijzingen inzake belastingontduiking die te zijnen aanzien bestaan voor het bedoelde
tijdperk.
1.1. Eerste onderdeel
De kennisgeving waarvan sprake dient vooraf schriftelijk aan de belastingplichtige zelf
te geschieden. Een accountant die gevolmachtigde is om het fiscaal dossier af te handelen,
onderhandelingen te voeren met de administratie en bindende beslissingen te nemen, vereenzelvigt zich daardoor nog niet met de belastingplichtige zelf, laat staan ontvangt daardoor de macht om kennisgevingen in de plaats van deze laatste in ontvangst te nemen bij
ontbreken van enig bijzondere volmacht daartoe overeenkomstig de artikelen 1984, 1985,
1987, 1988 en 1989 van het Burgerlijk Wetboek.
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Hieruit volgt dat het bestreden arrest, enkel met miskenning van het aangehaald artikel
240, lid 3, WIB/(1964) onwettig heeft kunnen beslissen dat op 3 oktober 1989 in handen
van accountant J. D.K. een geldige kennisgeving aan eiseres plaatshad (schending van het
aangehaald artikel 240, lid 3, WIB/(1964)), onwettig genoemde accountant als bijzonder
gevolmachtigde van eiseres beschouwt dan wanneer elke bijzondere volmacht om dergelijke kennisgevingen in ontvangst te nemen van eiseres ontbreekt, noch wordt vastgesteld
(schending van de in de aanhef van het middel aangehaalde artikelen).
1.2. Tweede onderdeel
De kennisgeving waarvan sprake dient vooraf schriftelijk en op nauwkeurige wijze
kennis te geven van de aanwijzingen inzake belastingontduiking die ten aanzien van de
belastingplichtige bestaan voor het bedoeld tijdperk. Wat niet beantwoordt aan de vereiste
nauwkeurige opgave van dergelijke aanwijzingen is de loutere vermelding, zowel in het
geschrift van 3 oktober 1989 als van 16 oktober 1989 van de bewering dat “de administratie van de BBI beschikt over inlichtingen uit het gerechtsdossier lastens de BVBA Cultus
& B.W.H. die aanwijzingen bevatten van een kennelijke belastingontduiking door U gepleegd over het jaar 1984”. De enkele opgave van “inlichtingen die aanwijzingen bevatten” zonder enige huishoudelijke aanduiding, noch precisering waaruit die inlichtingen
bestaan of welke aanwijzingen deze inlichtingen zouden bevatten inzake belastingontduiking, ook al komen die niet nader gepreciseerde inlichtingen uit een gerechtsdossier, mist
elke nauwkeurigheid in strijd met artikel 240, derde lid, WIB/(1964).
Hieruit volgt dat het bestreden arrest enkel dan met miskenning van het wettelijk begrip
“op nauwkeurige wijze” heeft beslist dat de kennisgeving op nauwkeurige wijze kennis
geeft van de aanwijzingen inzake belastingontduiking dan wanneer deze inhoudelijk niet
zijn gepreciseerd (schending van het aangehaald artikel 240, lid 3, WIB/1964) en deze beslissing niet naar recht verantwoordt omdat het feit dat de kennisgeving verwijst naar een
bepaald gerechtsdossier aan het gemis aan nauwkeurige opgave niet verhelpt (schending
van het aangehaald artikel 240, lid 3, WIB/(1964)).

IV. Beslissing van het Hof
1. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, inzonderheid uit een verklaring van de griffier-hoofd van dienst, blijkt dat het origineel verzoekschrift was neergelegd ter griffie van het Hof van Beroep te Gent
maar dat het aldaar zoek geraakt is;
Dat het bewijs van de ondertekening onrechtstreeks gegeven wordt door de
verklaringen van de gerechtsdeurwaarder en van de verwerende partij;
Dat hieruit volgt dat het ontbreken van de ondertekening van het stuk aan het
Hof voorgelegd niet aan eiseres kan worden verweten;
Dat het cassatieberoep ontvankelijk is;
2. Middel
Overwegende dat, krachtens artikel 260 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), het bestuur, wanneer een aanslag nietig is verklaard omdat hij
niet werd gevestigd overeenkomstig een wettelijke regel, met uitzondering van
een regel betreffende de prescriptie, zelfs wanneer de voor het vestigen van de
aanslag gestelde termijn is verlopen, ten name van de belastingplichtige, op
grond van dezelfde belastingelementen of op een gedeelte daarvan, een nieuwe
aanslag moet vestigen binnen een bepaalde termijn;
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Dat dezelfde belastingelementen alle positieve en negatieve materiële elementen zijn die de belastbare grondslag vormen;
Dat dit uitsluit dat een hertaxatie zou worden overwogen wanneer, zoals te dezen, het hof van beroep oordeelt dat de meerwinst die als basis diende voor de
taxatie willekeurig was vastgesteld, beslist dat de aanslag “steunt op onjuiste gegevens” en de aanslag teniet doet;
Dat het middel dat uitsluitend gericht is tegen de belasting over het aanslagjaar
1985, mitsdien geen belang vertoont;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
12 februari 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Wouters en Claeys Boúúaert.

Nr. 81
VERENIGDE KAMERS - 13 februari 2004

1º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — KAMERS. VERENIGDE KAMERS.
VOLTALLIGE ZITTING. ALGEMENE VERGADERING - VERENIGDE KAMERS - RAAD VAN STATE AFDELING ADMINISTRATIE - AKTE VAN EEN ADMINISTRATIEVE OVERHEID - AKTE VAN
TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS ONTSTENTENIS VAN BETREKKING - BEROEP TOT
NIETIGVERKLARING - BEVOEGDHEID.
2º CASSATIEBEROEP — ARRESTEN RAAD VAN STATE - AKTE VAN EEN
ADMINISTRATIEVE OVERHEID - AKTE VAN TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS ONTSTENTENIS VAN
BETREKKING - BEROEP TOT NIETIGVERKLARING - BEVOEGDHEID.
3º RAAD VAN STATE - AFDELING ADMINISTRATIE - AKTE VAN EEN ADMINISTRATIEVE
OVERHEID - AKTE VAN TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS ONTSTENTENIS VAN BETREKKING BEROEP TOT NIETIGVERKLARING - BEVOEGDHEID.
4º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID —
VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) - AKTE VAN EEN BESTUURLIJKE
OVERHEID - AKTE VAN TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS ONTSTENTENIS VAN BETREKKING.
5º CONFLICT VAN ATTRIBUTIE - AKTE VAN EEN ADMINISTRATIEVE
OVERHEID - AKTE VAN TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS ONTSTENTENIS VAN BETREKKING BEROEP TOT NIETIGVERKLARING - BEVOEGDHEID.
1º, 2°, 3°, 4° en 5° De Raad van State is bevoegd om uitspraak te doen over een beroep
waarvan het werkelijke en directe doel de nietigverklaring van de akte van
terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking is waarbij de administratieve
stand van verzoeker wordt gewijzigd en dat strekt tot herstel in die toestand; de
omstandigheid dat de nietigverklaring van die akte een weerslag kan hebben op het
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subjectief recht van verzoeker op het behoud van de hem betaalde wachtgelden doet
geen afbreuk aan de bevoegdheid van de Raad van State1. (Artt. 14, §1 en 33 Wet Raad
van State)
(FRANSE GEMEENSCHAP VAN BELGIË T. J.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal Th. Werquin (vertaling):
1. Het cassatieberoep met algemeen rolnummer C.03.0428.F
(…)
2. Het cassatieberoep met algemeen rolnummer C.03.0455.F
(…)
a. Het eerste onderdeel kan m.i. niet worden aangenomen.
Volgens de rechtspraak van Uw Hof kent artikel 14, §1 van de gecoördineerde wetten
op de Raad van State van 12 januari 1973 aan dat rechtscollege de bevoegdheid toe om,
op het beroep van een belanghebbende tegen een akte van een administratieve overheid,
die akte te vernietigen wegens schending van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht; die bevoegdheid
wordt bepaald door het werkelijke en rechtstreekse onderwerp van het beroep tot nietigverklaring; het werkelijke onderwerp van het beroep tot nietigverklaring kan geen geschil
over burgerlijke rechten zijn daar, krachtens de artikelen 144 en 145 van de Grondwet,
uitsluitend de rechterlijke macht hiervoor bevoegd is; de omstandigheid dat de nietigverklaring van de administratieve handeling repercussies heeft op de rechtstoestand van een
verzoeker met betrekking tot enig burgerlijk of politiek recht sluit die bevoegdheid niet
uit2.
Het bestreden arrest stelt vast dat de regering van eiseres op 23 september 1998 een
besluit heeft goedgekeurd waarvan artikel 1 bepaalt dat “verweerster, geboren op 16 april
1946, kinderverzorgster in het Instituut voor buitengewoon onderwijs te Court-SaintEtienne, wegens ontstentenis van betrekking ter beschikking wordt gesteld met ingang
van 1 januari 1977”.
Artikel 159 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut
van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend
hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager,
buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede
der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst
die belast is met het toezicht op deze inrichtingen bepaalt dat “het personeelslid altijd
geacht wordt zich in dienstactiviteit te bevinden behoudens uitdrukkelijke bepaling
waarbij hij in een andere administratieve stand wordt ingedeeld”.
In het arrest nr. 70.605 van 9 januari 1998 heeft de Raad van State, in het kader van de
toepassing van artikel 9 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974 genomen ter
toepassing van artikel 164 van voormeld koninklijk besluit van 22 maart 1969, naar luid
waarvan “het personeelslid onder de door Ons bepaalde voorwaarden ter beschikking kan
worden gesteld:
a) wegens ontstentenis van betrekking; …
1 Zie concl. O.M.
2 Cass. (ver.k.), 10 april 1987, AR. 5590 en 5619, A.C. 1986-1987, nr. 477 met concl. proc.-gen.
VELU, toen adv.-gen., in A.C. 1986-87, nr. 477, en 5 feb. 1993, A.R. 8125, ibid., 1993, nr. 77 met concl. eerste adv-gen. D’HOORE, toen adv.-gen., in A.C. 1993, nr. 77; zie Cass. (ver. k.), 17 nov. 1994,
A.R. C.93.0052.F, ibid., 1994, nr. 496 met concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, voor dat arrest;
Cass. (ver. k.), 8 nov. 1996, A.R. C.94.0436.N, ibid., 1996, I, nr. 425; Cass. (ver. K.), 10 sept. 1999,
A.R. C 97.0402.F, ibid., 1999, nr. 451.
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b) wegens ziekte of gebrekkigheid waaruit geen definitieve dienstongeschiktheid
ontstaat maar die aanleiding geeft tot langere afwezigheid dan voor verlof wegens ziekte
of gebrekkigheid”, beslist dat de administratieve stand disponibiliteit in wezen verschilt
van de stand actieve dienst; dat de overgang van de ene stand naar de andere niet impliciet
kan geschieden, dat anders de rechtszekerheid van de betrokkenen ernstig in gevaar zou
worden gebracht en dat derhalve een uitdrukkelijke administratieve beslissing wordt
vereist ; dat bovendien, wegens de ingewikkeldheid van het onderzoek dat aan de
indisponibiliteitstelling voorafgaat, zodanige beslissing, die een recht doet ontstaan en uit
hoofde van het personeelslid een nieuwe rechtstoestand in het leven roept, onder de
toetsing van de rechter inzake machtsoverschrijding valt.
Noch de vaststellingen van het bestreden arrest, enerzijds, dat verweerster, in
aansluiting op een brief van 8 november 1976 waarin de directie van het medischpedagogisch Rijksinstituut te Court-Saint-Etienne aan verweerster ter kennis brengt dat ,
gelet op de evolutie van de schoolbevolking, geen betrekking van kinderverzorgster kan
worden toegekend aan de instelling waaraan zij op dat ogenblik verbonden is, op 15
november 1976 aan de minister onder wiens bevoegdheid zij valt, de inlichtingen
verstrekt die nodig zijn om aanspraak te kunnen maken op een overplaatsing en,
anderzijds, dat verweerster de gegrondheid niet betwist van de vordering van 23 maart
1983 van de dienst beheer van het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel die
van haar de terugbetaling vordert van een bedrag van 152.583 frank, dat haar ten onrechte
was betaald, daar het wachtgeld dat zij ontvangt wegens de indisponibiliteitstelling
wegens ontstentenis van betrekking moet worden verlaagd tot 80 pct. van haar laatste
wedde in actieve dienst op 30 januari 1979 en vervolgens tot 60 pct. op 30 januari 1980,
noch de vaststelling dat verweerster meent niet akkoord te kunnen gaan met een eis van
de administratie die bij schrijven van 7 april 1993, van haar een bedrag van 663.112 frank
terugvordert, zijnde het bedrag van de wedden die haar zijn betaald vanaf september
1987, nadat de directeur van voormelde administratieve dienst haar bij een schrijven van
26 februari 1993 ter kennis brengt dat zij zich met toepassing van artikel 15 van het
koninklijk besluit van 18 januari 1974 vanaf 1 september 1987 wegens ontstentenis van
betrekking in de stand disponibiliteit bevindt, zonder wachtgeld, wettigen de
gevolgtrekking dat het werkelijke onderwerp van het beroep van verweerster het recht op
haar wedde is en niet het besluit van de Regering van eiseres van 23 september 1998 naar
luid waarvan verweerster met terugwerkende kracht tot 1 januari 1977 ter beschikking
wordt gesteld wegens ontstentenis van betrekking.
Aangezien een uitdrukkelijke en rechtscheppende administratieve beslissing van
indisponbiliteitstelling vereist is om de stand actieve dienst te verlaten en de overgang van
de administratieve stand actieve dienst naar de administratieve stand disponibiliteit niet
stilzwijgend kan geschieden, heeft de omstandigheid dat verweerster de administratieve
stand disponibiliteit wegens ontstentenis van betrekking niet voor 1993 heeft betwist en
de financiële gevolgen ervan aanvaard heeft niet de wijziging van het formele onderwerp
van het verzoek, namelijk de nietigverklaring van het besluit van de regering van eiseres
van 23 september 1998, tot gevolg, daar alleen dat besluit de nieuwe rechtstoestand,
namelijk de administratieve stand disponibiliteit, in het leven roept voor verweerster.
Bovendien strekt verweersters beroep tot nietigverklaring niet uitsluitend tot betwisting
van de toepassing die eiseres met ingang van 26 februari 1993 met terugwerkende kracht
tot 1 september 1987 heeft willen maken van artikel 15 van het koninklijk besluit van 18
januari 1974, dat is genomen met toepassing van artikel 164 van voormeld koninklijk
besluit van 22 maart 1969, en aldus, tot betwisting van de terugvordering, door eiseres,
van het wachtgeld dat is betaald voor het tijdvak dat de duur van de diensten overschrijdt
die in aanmerking kunnen worden genomen voor de berekening van het rustpensioen van
verweerster.
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Derhalve is naar recht verantwoord het bestreden arrest van de Raad van State volgens
hetwelk de exceptie van onbevoegdheid moet worden verworpen op grond dat de
bestreden akte de administratieve stand van verweerster wijzigt en dat het feit dat die akte
een financiële weerslag heeft niet tot gevolg heeft dat de betwisting betrekking heeft op
een burgerlijk recht.
(...)
Besluit: verwerping.
ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0428.F - C.03.0455.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 2 juli 2003 gewezen door
de afdeling administratie van de Raad van State.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan tot staving van het cassatieberoep met algemeen
rolnummer C.03.0455.F:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 144, 145 en 149 van de Grondwet;
- artikel 1376 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 609, 2° van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 28 en 33, inzonderheid eerste lid van de gecoördineerde wetten op de
Raad van State;
- de artikelen 158, 159 en 164 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op die inrichtingen;
- de artikelen 1, 2 en 15 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974 dat is genomen
ter toepassing van artikel 164 van voormeld koninklijk besluit van 22 maart 1969.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest stelt vooreerst de volgende feiten vast: verweerster "is vastbenoemd als kinderverzorgster en oefent dat ambt uit in het medisch-pedagogisch Rijksinstituut te CourtSaint-Etienne; in een brief van 8 november 1976 brengt de directie van die instelling haar
ter kennis dat, gelet op de evolutie van de schoolbevolking, geen betrekking van kinderverzorgster kan worden toegekend aan de instelling waaraan de betrokkene op dat ogenblik verbonden is; in aansluiting op die brief verstrekt [verweerster] op 15 november 1976
aan de minister onder wiens bevoegdheid zij valt, de inlichtingen die nodig zijn om aanspraak te kunnen maken op een overplaatsing; op 23 maart 1983 vordert de dienst beheer
van het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel van [verweerster] de terugbetaling van een bedrag van 152.583 BEF, dat haar ten onrechte was betaald; tot staving van
die vordering voert bovenvermelde dienst aan dat het wachtgeld van [verweerster] ten ge-
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volge van de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking moet worden verlaagd tot 80 pct. van haar laatste wedde in actieve dienst op 30 januari 1979 en vervolgens
tot 60 pct. op 30 januari 1980; [verweerster] betwist de gegrondheid van die vordering
van de administratie niet en ze bereikt met laatstgenoemde een akkoord over een terugbetalingsregeling; na een brief van 23 februari 1993 te hebben ontvangen waarin de directeur van voormelde administratieve dienst [...] aan [verweerster] ter kennis brengt dat zij
zich met toepassing van artikel 15 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974 vanaf 1
september 1987 wegens ontstentenis van betrekking in de stand disponibiliteit bevindt,
zonder wachtgeld, verneemt zij uit een tweede brief van 7 april 1993 dat de administratie
van haar bijgevolg een bedrag van 663.112 BEF terugvordert, zijnde het bedrag van de
wedden die haar zijn betaald vanaf september 1987; in strijd met de houding die [verweerster] tien jaar vroeger had aangenomen, oordeelt zij ditmaal niet akkoord te kunnen gaan
met een dergelijke eis en onthoudt zij zich ten slotte ervan het van haar gevorderde bedrag
terug te betalen; op 23 september 1998 keurt de regering van de Franse Gemeenschap een
besluit goed waarvan artikel 1 bepaalt dat '[verweerster], geboren op 16 april 1946, kinderverzorgster in het Instituut voor buitengewoon onderwijs te Court-Saint-Etienne, wegens ontstentenis van betrekking ter beschikking wordt gesteld met ingang van 1 januari
1977'; het betreft hier de bestreden akte", vervolgens verwerpt het arrest de exceptie van
onbevoegdheid van eiseres volgens welke "het beroep niet tot de bevoegdheid van de
Raad van State behoort, aangezien het werkelijke onderwerp ervan het recht van [verweerster] op haar wedde is".
Het arrest grondt die beslissing als volgt:
"De bestreden akte wijzigt de administratieve toestand van [verweerster] [...]. De omstandigheid dat die akte, zoals veel soortgelijke akten, een financiële weerslag heeft,
brengt niet met zich dat het geschil betrekking heeft op een burgerlijk recht".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Krachtens de artikelen 144 en 145 van de Grondwet kan de Raad van State geen kennis
nemen van de vorderingen die in werkelijkheid strekken tot erkenning van een burgerlijk
recht of, meer algemeen, van een subjectief recht. De geschillen over burgerlijke rechten
behoren bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de rechterlijke orde.
Hetzelfde geldt voor geschillen over politieke rechten, behoudens de bij de wet gestelde
uitzonderingen.
Voor het antwoord op de vraag of een aan de Raad van State voorgelegd verzoek, dat
door de verzoeker is omschreven als een beroep tot nietigverklaring van een bestuurlijke
handeling, tot de bevoegdheid van het hoge administratieve rechtscollege dan wel tot de
bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van de rechterlijke orde behoort, dient te worden gelet op het werkelijke onderwerp van de vordering, zoals dat niet alleen blijkt uit het
schijnbare onderwerp van die vordering, maar bovendien uit de grondslag ervan en uit alle
omstandigheden rond het ontstaan van het tussen de partijen gerezen geschil.
Te dezen blijkt uit de bovenvermelde vaststellingen van het arrest [1] dat het geschil
tussen de partijen niet is ontstaan op 8 november 1976, dag waarop de bestuurlijke autoriteiten aan verweerster ter kennis hebben gebracht dat, "gelet op de evolutie van de schoolbevolking, geen betrekking van kinderverzorgster kan worden toegekend aan de instelling
waaraan [zij] op dat ogenblik verbonden is", en evenmin op 23 maart 1983, dag waarop
de dienst beheer van het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel aan verweerster
ter kennis heeft gebracht dat "het wachtgeld dat [zij] ontv[ing] wegens haar 'indisponibiliteitstelling wegens ontstentenis van betrekking' [moest] worden verlaagd tot 80 pct. van
haar laatste wedde in actieve dienst op 30 januari 1979 en vervolgens tot 60 pct. op 30 januari 1980"; dat het arrest immers vaststelt dat verweerster de gegrondheid van de vorde-
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ring van de administratie die strekte tot terugbetaling van de tussen 30 januari 1979 en 23
maart 1983 te veel ontvangen bezoldigingen niet heeft betwist; [2] dat het geschil tussen
de partijen is ontstaan in 1993, toen de bevoegde administratieve dienst aan verweerster
liet weten dat zij, met toepassing van artikel 15 van het koninklijk besluit van 18 januari
1974, met ingang van 1 september 1987 geen aanspraak meer kon maken op enig wachtgeld, en de dienst van haar bijgevolg de terugbetaling vorderde van een bedrag van
663.112 BEF, zijnde het bedrag van de wedden die haar ten onrechte waren betaald vanaf
voormelde datum van 1 september 1987.
Het arrest heeft met andere woorden vastgesteld dat verweerster de administratieve
stand disponibiliteit wegens ontstentenis van betrekking waarin zij zich volgens de diensten van eiseres bevond, niet heeft betwist voor 1993, en dat zij ermee ingestemd heeft
een deel van de financiële gevolgen te dragen, aangezien zij heeft toegegeven met ingang
van 30 januari 1979 enkel recht te hebben op een verlaagd wachtgeld overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974, dat is genomen met toepassing van
artikel 164 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut
van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van de onderwijsinrichtingen
van de Staat, en zij het verschil tussen het verlaagde wachtgeld en de volledige wedde die
haar was betaald, vrijwillig heeft terugbetaald.
Blijkens de bovenvermelde vaststellingen heeft verweerster uitsluitend de toepassing
betwist die eiseres, met ingang van 26 februari 1993 en met terugwerkende kracht tot 1
september 1987, heeft willen maken van artikel 15 van voormeld koninklijk besluit van
18 januari 1974, krachtens hetwelk de duur van de terbeschikkingstelling met genot van
een wachtgeld, in het geval van terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, in één of in verscheidene malen de duur niet mag overschrijden van de diensten, die
voor de berekening van het rustpensioen van het betrokken personeelslid in aanmerking
kunnen genomen worden.
Te dezen liep het geschil dus niet over de administratieve stand van verweerster en
evenmin over de financiële gevolgen van die administratieve stand die voortvloeiden uit
de toepassing van voormeld artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974, maar
uitsluitend over het feit dat eiseres, met toepassing van de artikelen 1376 van het Burgerlijk Wetboek en 15 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974, de terugbetaling vorderde van het wachtgeld dat was betaald voor het tijdvak dat de duur overschreed van de
diensten die voor de berekening van het rustpensioen van verweerster in aanmerking konden worden genomen.
Het door verweerster bij de Raad van State ingestelde beroep strekte dus in werkelijkheid tot erkenning van haar subjectief recht op het behoud van alle wachtgelden die haar
vanaf 1 september 1987 zijn betaald. Een dergelijk subjectief recht impliceert de verwerping van de eventuele vordering van eiseres tot terugbetaling van het onverschuldigd betaalde.
Een dergelijk geschil dient, overeenkomstig de artikelen 144 en 145 van de Grondwet
en 1376 van het Burgerlijk Wetboek, voor de rechtscolleges van de rechterlijke orde te
worden gebracht.
Door de door eiseres opgeworpen exceptie van onbevoegdheid te verwerpen, ofschoon
uit de door de Raad van State vastgestelde feiten bleek dat het beroep van verweerster in
werkelijkheid strekte tot erkenning van haar subjectief recht op behoud van alle wachtgelden die haar vanaf 1 september 1987 waren betaald, en tot niet-toepassing van artikel 15
van het koninklijk besluit van 18 januari 1974, miskent het arrest de regels die de onderscheiden bevoegdheden van de Raad van State en de rechtbanken van de rechterlijke orde
afbakenen (schending van de artikelen 144 en 145 van de Grondwet, 609, 2° van het Gerechtelijk Wetboek en 33, inzonderheid eerste lid van de gecoördineerde wetten op de
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Raad van State en, voor zoveel nodig, van artikel 1376 van het Burgerlijk Wetboek en van
de in de aanhef van het middel aangegeven bepalingen van de koninklijke besluiten van
22 maart 1969 en 18 januari 1974).
2. Tweede onderdeel
De reden van het arrest volgens welke "de bestreden akte [van 23 september 1998] de
administratieve toestand van [verweerster] wijzigt" is op zijn minst in strijd met de bovenvermelde vaststellingen van het arrest waaruit blijkt dat verweerster reeds in 1983 had
toegegeven dat zij zich in de administratieve stand disponibiliteit wegens ontstentenis van
betrekking bevond en had ingestemd met bepaalde, uit die stand voortvloeiende gevolgen,
namelijk de verlaging van haar wachtgeld overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974.
Die tegenstrijdigheid tussen verschillende vaststellingen van het arrest staat gelijk met
het ontbreken van redengeving; daaruit volgt dat het arrest niet regelmatig met redenen is
omkleed (schending van de artikelen 149 van de Grondwet en 28 van de gecoördineerde
wetten op de Raad van State).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de cassatieberoepen met algemeen rolnummer C.03.0428.F
en C.03.0455.F tegen hetzelfde arrest zijn gericht; dat er grond bestaat tot voeging;
Overwegende dat geen acht dient te worden geslagen op de memorie van antwoord die voor verweerster op de griffie van het Hof is neergelegd op 19 december 2003, dat is buiten de termijn van dertig dagen die is voorgeschreven bij artikel 1, d) van het Regentsbesluit van 23 augustus 1948 tot vaststelling van de formaliteiten en de termijnen inzake cassatieberoep tegen de arresten van de Raad
van State;
Het cassatieberoep met algemeen rolnummer C.03.0428.F
Overwegende dat eiseres, bij een op 9 september 2003 ter griffie van het Hof
neergelegde akte, afstand doet van haar cassatieberoep;
Dat akte moet worden verleend van de afstand;
Het cassatieberoep met algemeen rolnummer C.03.0455.F
Het middel:
Eerste onderdeel:
Overwegende dat, krachtens artikel 14, §1 van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State, de afdeling administratie van de Raad van
State, bij wijze van arresten, uitspraak doet over de beroepen tot nietigverklaring
wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen de
akten en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden, alsook
tegen de administratieve handelingen van wetgevende vergaderingen of van hun
organen;
Dat die bevoegdheid wordt bepaald door het werkelijk en rechtstreeks voorwerp van het beroep tot nietigverklaring;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de bestreden akte het besluit van de
regering van eiseres van 23 september 1998 is waarvan artikel 1 bepaalt dat ver-
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weerster "wegens ontstentenis van betrekking ter beschikking wordt gesteld met
ingang van 1 januari 1977";
Overwegende dat, enerzijds, uit het arrest niet blijkt dat de administratieve
stand van verweerster is gewijzigd bij een aan de bestreden akte voorafgaande
akte van de uitvoerende macht van eiseres;
Dat, anderzijds, uit de in het middel weergegeven overwegingen van het arrest
weliswaar kan worden afgeleid dat verweerster voor die akte niet heeft betwist
dat ze vanaf 30 januari 1979 alleen recht had op een verlaagd wachtgeld, maar
dat daaruit niet volgt dat zij in het door haar bij de Raad van State ingestelde beroep enkel opkwam tegen de toepassing van artikel 15 van het koninklijk besluit
van 18 januari 1974, dat is genomen ter uitvoering van artikel 164 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969, en derhalve tegen de terugvordering, die eiseres op die bepaling beweert te gronden, van de wachtgelden die aan verweerster
zijn betaald vanaf 1 september 1987;
Dat het werkelijke en rechtstreekse doel van het beroep dus de nietigverklaring
is van de akte waarbij de administratieve toestand van verweerster wordt gewijzigd, en dat het beroep strekt tot herstel van verweerster in die toestand; dat verweerster dat doel niet kan bereiken door zich tot de rechtbanken van de rechterlijke orde te wenden;
Dat de omstandigheid dat de nietigverklaring van de bestreden akte een weerslag kan hebben op het subjectief recht van verweerster op behoud van de haar
sedert 1 september 1987 betaalde wachtgelden geen afbreuk doet aan de bevoegdheid van de Raad van State;
Dat het arrest, door te overwegen dat "de bestreden akte de administratieve
toestand van [verweerster] wijzigt [en] dat de omstandigheid dat die akte, zoals
veel soortgelijke akten, financiële weerslag heeft, niet met zich brengt dat het geschil betrekking heeft op een burgerlijk recht", zijn beslissing waarbij de exceptie van onbevoegdheid wordt verworpen naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Tweede onderdeel:
Overwegende dat het niet tegenstrijdig is enerzijds vast te stellen dat verweerster reeds in 1983 had toegegeven zich in de administratieve stand disponibiliteit
te bevinden en bepaalde financiële gevolgen van die stand had aanvaard en, anderzijds, te beslissen dat de administratieve toestand van verweerster pas bij het
bestreden besluit van 23 september 1998 is gewijzigd;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Voegt de cassatieberoepen met algemeen rolnummer C.03.0428. F en
C.03.0455.F;
Uitspraak doende over het cassatieberoep met algemeen rolnummer
C.03.0428.F:
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep;
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Uitspraak doende over het cassatieberoep met algemeen rolnummer
C.03.0455.F:
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt verweerster in de kosten van haar memorie van antwoord.
Veroordeelt eiseres in de overige kosten.
13 februari 2004 - Verenigde kamers – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter –
Verslaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en T'Kint.

Nr. 82
VERENIGDE KAMERS - 13 februari 2004

1º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN
CASSATIE - STUKKEN WAAROP HET HOF VERMAG ACHT TE SLAAN - MORTALITEITS- EN
KAPITALISATIETABELLEN.
2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - STUKKEN WAAROP
HET HOF VERMAG ACHT TE SLAAN - MORTALITEITS- EN KAPITALISATIETABELLEN.
3º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR FEITENRECHTER - GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID - MIDDEL DAT FEITEN EN RECHT
VERMENGT - ONTVANKELIJKHEID.
1º en 2° De "mortaliteits- en kapitalisatietabellen" van Levie, net als die van andere auteurs,
zijn geen wettelijke en openbare documenten waarop het Hof vermag acht te slaan1.
3º Een tegen een cassatiemiddel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid hierin
bestaande dat het bestreden middel feiten en recht vermengt, moet worden aangenomen
als de toetsing van het middel het Hof ertoe zou verplichten feiten te onderzoeken,
hetgeen buiten zijn bevoegdheid valt2.
(AGF BELGIUM INSURANCE N.V. e.a. T. FORTIS AG N.V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0616.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 24 juni 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middelen
1 Zie Cass., 20 feb. 2002, A.R. P.01.0145.F, nr. 122.
2 Zie Cass., 9 jan. 1992, A.R. 9104, nr. 234.
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(...)
IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede middel
2.1. Eerste twee onderdelen
Over de derde grond van niet-ontvankelijkheid die door de tweede en derde
verweerders wordt aangevoerd: de onderdelen vermengen feiten en recht:
Overwegende dat de "mortaliteits- en kapitalisatietabellen" van Levie, net als
die van overige auteurs, geen wettelijke en openbare documenten zijn waarop het
Hof vermag acht te slaan;
Overwegende dat noch uit het bestreden arrest, noch uit de overige stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het hof van beroep, zoals de onderdelen aanvoeren, toepassing heeft gemaakt van twee in "vaststaande annuïteitstabellen" vastgestelde coëfficiënten;
Dat die onderdelen het Hof zouden verplichten tot een onderzoek van feiten
waarvoor het Hof niet bevoegd is;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
13 februari 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Kirkpatrick, De Bruyn en Gérard.

Nr. 83
VERENIGDE KAMERS - 13 februari 2004

VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - VORDEREN
VAN EEN VONNIS DAT GEACHT WORDT OP TEGENSPRAAK TE ZIJN GEWEZEN - RECHTSDAGBEPALING VERDAGING VAN EEN ZAAK NAAR EEN WELBEPAALDE DATUM - GEVOLG.
Het vonnis dat oordeelt dat een verdaging die toegestaan is uit overwegingen van
confraterniteit tussen advocaten, de partij die daarmee heeft ingestemd het voordeel van
artikel 751 Ger. W. ontzegt, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht. (Art. 751, §1,
eerste lid en §2, vierde lid Ger.W.)
(N. e.a. T. L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0182.F)
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 21 november 2002 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Marche-en-Famenne.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, luidens artikel 751, §1, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, de meest gerede partij ten aanzien van de partij die bij de inleiding of op
een andere zitting niet is verschenen of die binnen de vastgestelde termijn geen
conclusie heeft genomen, een vonnis kan vorderen dat geacht wordt op tegenspraak te zijn gewezen, indien zij die partij heeft laten verwittigen van de plaats,
de dag en het uur waarop het vonnis zal worden gevorderd, met de mededeling
dat dit vonnis zelfs bij haar afwezigheid, een vonnis op tegenspraak zal zijn;
Overwegende dat, ingevolge paragraaf 2, vierde lid van dat artikel, bij verdaging van de zaak, om welke reden ook, naar een welbepaalde datum, het voordeel van de toepassing van dat artikel blijft bestaan;
Overwegende dat het bestreden vonnis, dat het verzet van de eerste twee verweerders aanneemt door te oordelen dat een verdaging die toegestaan uit overwegingen van confraterniteit tussen de advocaten, de partij die daarmee heeft ingestemd het voordeel van artikel 751 ontzegt, de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Aarlen, zitting houdende in hoger beroep.
13 februari 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Gérard.
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Nr. 84
VERENIGDE KAMERS - 13 februari 2004

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - UITSPRAAK
BIJ WEGE VAN ALGEMENE EN ALS REGEL GELDENDE BESCHIKKING - BESLISSING GEGROND OP DE
RECHTSPRAAK VAN HET HOF - VOORWAARDE.
2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - UITSPRAAK BIJ WEGE
VAN ALGEMENE EN ALS REGEL GELDENDE BESCHIKKING - BESLISSING GEGROND OP DE
RECHTSPRAAK VAN HET HOF - VOORWAARDE.
1º en 2° De rechter die de redenen niet vermeldt waarom hij zich bij de rechtspraak van het
Hof van Cassatie aansluit, kent die rechtspraak een algemene en als regel geldende
draagwijdte toe en schendt derhalve artikel 6 Ger. W.1 (Art. 6 Ger.W.)
(FORTIS AG N.V. T. I. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0203.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 5 december 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middelen
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de appèlrechters vermeld hebben dat "het Hof van Cassatie
een einde gemaakt heeft aan de controverse (over de werking in de tijd van de artikelen 86 en 87 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst), door in zijn arrest van 6 oktober 2000 te kiezen voor de onmiddellijke
toepassing (van die artikelen) op de lopende schadegevallen (...); dat volgens die
leer van het Hof van Cassatie, aan de (verweerders) het recht op een rechtstreekse vordering tegen (eiseres) moet worden verleend, op grond van artikel 86 van
de wet van 1992";
Overwegende dat de appèlrechters, doordat zij de redenen niet vermelden
waarom zij zich bij de rechtspraak van het Hof aansluiten, daaraan een algemene
en als regel geldende draagwijdte toekennen en, derhalve, artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek schenden;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre dit het hoofdberoep van eiseres niet1 Zie Cass., 20 sept. 1999, A.R. S.98.0056.F, nr. 471.
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gegrond verklaart voor zover het tegen de verweerders is gericht;
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.
13 februari 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 85
2° KAMER - 17 februari 2004

1º STEDENBOUW — SANCTIES - VERGELIJK - TOEZICHT VAN DE RECHTER.
2º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - VERGELIJK - TOEZICHT VAN DE RECHTER.
3º STEDENBOUW — SANCTIES - VERGELIJK - OMVANG - WERKEN DIE ÉÉN GEHEEL
VORMEN MET ANDERE WERKEN WAARVOOR DE WET GEEN TRANSACTIE TOELAAT.
4º STRAF — VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN - WEGENS BEROEP OF ACTIVITEIT
ONROERENDE GOEDEREN KOPEN, VERKAVELEN, TE KOOP OF TE HUUR ZETTEN.
5º MISDRIJF — VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN - WEGENS BEROEP OF
ACTIVITEIT ONROERENDE GOEDEREN KOPEN, VERKAVELEN, TE KOOP OF TE HUUR ZETTEN.
1º en 2° Afgezien van de vraag of artikel 159 Grondwet toepasselijk is op de transactie
bedoeld in artikel 158 Stedenbouwdecreet van 18 mei 1999, is de wettigheid ervan aan
het toezicht van de rechter onderworpen; daaraan doet de omstandigheid dat de
bouwovertreder door betaling van de voorgestelde som de transactie aanvaardt, niets af.
(Art. 158 Decr. Vl. R. 18 mei 1999)
3º Artikel 158, §1 Stedenbouwdecreet van 18 mei 1999, laat de transactie niet toe voor
werken, handelingen en wijzigingen die, op zich genomen, daarvoor in aanmerking
komen, maar één geheel vormen met andere werken waarvoor de wet geen transactie
toelaat. (Art. 158 Decr. Vl. R. 18 mei 1999)
4º en 5° Door te oordelen dat eerste eiser niet alleen aannemer is, maar dat beide eisers
meerdere onroerende goederen bezitten en ook verhuren in eigen naam, waaruit zij een
maandelijks inkomen halen, kunnen de appèlrechters wettig in hoofde van beide eisers
het bestaan van de persoonlijke verzwarende omstandigheid in de zin van artikel 66,
derde lid Stedenbouwdecreet van 22 oktober 1996 en artikel 146, laatste lid
Stedenbouwdecreet van 18 mei 1999 vaststellen, waarin is voorzien in strafverzwaring
onder meer indien de schuldigen personen zijn die wegens hun beroep of activiteit
onroerende goederen kopen, verkavelen, te koop of te huur zetten. (Art. 66 Decr.
betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 okt. 1996, zoals gewijzigd bij
decr. 19 dec. 1998; Art. 146 Decr. Vl. R. 18 mei 1999)
(B. e.a.)

ARREST
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(A.R. P.03.0328.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 24 januari 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
De eisers stellen in een memorie vier middelen voor. Die memorie is aan dit
arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat, afgezien van de vraag of artikel 159 Grondwet toepasselijk
is op de transactie bedoeld in artikel 158 Stedenbouwdecreet van 18 mei 1999,
de wettigheid van dergelijke transactie aan het toezicht van de rechter is onderworpen; dat de omstandigheid dat de bouwovertreder door betaling van de voorgestelde som de transactie aanvaardt, daaraan niets afdoet;
Dat het middel niet tot cassatie kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;
2. Tweede middel
Overwegende dat het niet tegenstrijdig is bij het beoordelen van de wettigheid
van een transactie zoals bedoeld in artikel 158 Stedenbouwdecreet van 18 mei
1999, rekening te houden met de niet-reglementaire plafondhoogte van de vijfde
niet-vergunde verdieping en de telastlegging te verbeteren in die zin dat bij de
precisering van de ten laste gelegde feiten nog enkel melding wordt gemaakt van
het niet-vergund bouwen van de vijfde woongelegenheid en niet meer van de
niet-reglementaire plafondhoogte daarvan;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
3. Derde middel
3.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 158, §1 Stedenbouwdecreet van 18 mei 1999 noch de
andere in het onderdeel aangehaalde bepalingen de transactie toelaat voor werken, handelingen en wijzigingen die, op zich genomen, daarvoor in aanmerking
komen, maar één geheel vormen met andere werken waarvoor de wet geen transactie toelaat;
Dat het onderdeel dat ervan uitgaat dat de transactie deelbaar is en geldig blijft
in zoverre zij betrekking heeft op de werken die daarvoor in aanmerking komen,
faalt naar recht;
3.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters op grond van de voorwaarden van een tijdelijk afgeleverde regularisatievergunning de telastlegging voor de daarin bepaalde
periode niet bewezen achten en de eisers in zoverre vrijspreken; dat de rechters
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geen uitspraak doen over de wettigheid van die regularisatievergunning, maar
voor de overige periodes van de telastleggingen oordelen dat ongeacht het verlenen van een regularisatievergunning, krachtens artikel 158, §1 Stedenbouwdecreet van 18 mei 1999 geen vergelijk wettig kan worden toegestaan voor werken
die werden verricht met overtreding van een bouwverordening;
Dat de appèlrechters zodoende niet tegenstrijdig beslissen maar hun beslissing
naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
4. Vierde middel
Overwegende dat artikel 66, derde lid Stedenbouwdecreet van 22 oktober 1996
en artikel 146, laatste lid Stedenbouwdecreet van 18 mei 1999 voorzien in strafverzwaring onder meer indien de schuldigen personen zijn die wegens hun beroep of activiteit onroerende goederen kopen, verkavelen, te koop of te huur zetten; dat deze strafverzwaring een persoonlijke verzwarende omstandigheid is;
Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat de eerste eiser niet alleen aannemer is, maar dat de beide eisers meerdere onroerende goederen bezitten en ook
verhuren in eigen naam, waaruit zij een maandelijks inkomen halen; dat zij aldus
wettig het bestaan van de persoonlijke verzwarende omstandigheid in hoofde van
de beide eisers hebben kunnen vaststellen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
17 februari 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur-generaal –
Advocaten: mrs. R. Verstraeten, Brussel en C. De Baets, Brussel.

Nr. 86
2° KAMER - 18 februari 2004

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL
- TEGENSTRIJDIGE VERMELDINGEN.
2º DESKUNDIGENONDERZOEK - STRAFZAKEN - GEEN EEDAFLEGGING - DEKKING VOORWAARDEN.
3º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING -
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DESKUNDIGENONDERZOEK - GEEN EEDAFLEGGING - DEKKING - VOORWAARDEN.
1º Wanneer de rechters die de beslissing hebben ondertekend diegenen zijn die, bij de
lezing van de processen-verbaal van de terechtzittingen, het onderzoek van de zaak
hebben bijgewoond, kan het Hof de eerbiediging van art. 779, eerste lid Ger. W.,
vaststellen, ook al vermeldt het proces-verbaal van de terechtzitting waarop de beslissing
is uitgesproken, door een verschrijving, een andere samenstelling van de zetel1. (Artt.
779, eerste lid en 782 Ger.W.)
2º en 3° De mogelijke nietigheid van het deskundigenonderzoek t.g.v. het gebrek aan
eedaflegging van de deskundige voor de onderzoeksrechter is gedekt, wanneer een
vonnis of arrest op tegenspraak, behalve datgene dat een maatregel van inwendige aard
inhoudt, gewezen is zonder dat de nietigheid door een van de partijen is voorgedragen of
door de rechter ambtshalve is uitgesproken2. (Art. 407, derde lid Sv.)
(J. T. LANDSBOND VAN DE NEUTRALE ZIEKENFONDSEN e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1454.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 16 oktober 2003 in hoger
beroep gewezen door de Corrrectionele Rechtbank te Verviers.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan:
...
IV. Beslissing van het Hof
A.In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de tegen eiser ingestelde strafvordering, namelijk:
1.die waarbij de verjaring uit hoofde van de misdrijven J,K,L,M,N,O en P
wordt vastgesteld:
Overwegende dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is bij gemis aan belang;
2.die waarbij eiser wordt veroordeeld uit hoofde van de telastlegging I:
Eerste middel:
Overwegende dat, naar luid van artikel 782 van het Gerechtelijk Wetboek, het
vonnis wordt ondertekend door de rechters die het hebben uitgesproken, en door
de griffier;
Overwegende dat daaruit volgt dat, wanneer de rechters die de beslissing hebben ondertekend degenen zijn die, bij de lezing van de processen-verbaal van de
terechtzittingen, het onderzoek van de zaak hebben bijgewoond, het Hof de eerbiediging van artikel 779, eerste lid van genoemd wetboek kan vaststellen, ook al
1 Zie Cass., 2 april 2003, A.R. P.03.0040.F, nr. 221.
2 Zie Cass., 27 april 1988, A.R. 6470, nr. 518; 8 sept. 1998, A.R. P.98.1059.F, nr. 396.
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vermeldt het proces-verbaal van de terechtzitting waarop de beslissing is uitgesproken, door een verschrijving, een andere samenstelling van de zetel;
Overwegende dat het bestreden vonnis, dat is ondertekend door de voorzitter
B. Jacquet en de rechters F. Leyh en J. Demol, wordt vermoed door die rechters
te zijn uitgesproken;
Dat uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 25 september 2003 waarop
eiser een conclusie en een aanvullende conclusie indiende, het openbaar ministerie verslag uitbracht en vorderde, de partijen, behalve de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen, in hun middelen werden gehoord, de rechtbank in hoger beroep de debatten sloot en de zaak voor uitspraak verdaagde tot 16 oktober 2003,
blijkt dat de zetel van die rechtbank op beide voornoemde terechtzittingen uit dezelfde rechters was samengesteld;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Tweede middel:
Overwegende dat, naar luid van artikel 407, derde lid van het Wetboek van
Strafvordering, in strafzaken de nietigheden voortkomend uit enige onregelmatigheid betreffende de eed van getuigen, deskundigen of tolken zijn gedekt, wanneer een vonnis of arrest op tegenspraak, behalve datgene dat een maatregel van
inwendige aard inhoudt, gewezen is zonder dat de nietigheid door een van de
partijen is voorgedragen of door de rechter ambtshalve is uitgesproken;
Dat die bepaling van toepassing is in het geval dat het deskundigenonderzoek
nietig is omdat de deskundige de eed niet heeft afgelegd;
Overwegende dat te dezen de mogelijke nietigheid van het deskundigenonderzoek die het gevolg is van het feit dat de deskundige de eed niet heeft afgelegd
voor de onderzoeksrechter, gedekt is door het vonnis, dat op 12 maart 2003 op
tegenspraak is gewezen door de eerste rechter;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
...
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep, in zoverre het gericht is
tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen van de Landsbond van
de Neutrale Ziekenfondsen en van C. G. tegen eiser, in zoverre daarbij uitspraak
wordt gedaan over de omvang van de schade;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Veroordeelt eiser in de kosten.
18 februari 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Simont.
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Nr. 87
2° KAMER - 18 februari 2004

CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - CASSATIEBEROEP STRAFZAKEN - TEGENVORDERING - VORDERING GEGROND OP HET TERGEND EN ROEKELOOS
KARAKTER VAN HET CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.
Noch de bepalingen van de artt. 3 en 4 V.T.Sv., noch enige andere wettelijke bepaling
verlenen het Hof, dat uitspraak doet in strafzaken, de bevoegdheid kennis te nemen van
een tegenvordering tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos cassatieberoep;
een dergelijke vordering is niet ontvankelijk1.
(D. T. W.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1467.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 oktober 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstel-ling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Het openbaar ministerie heeft een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert grieven aan in een memorie.
IV. Beslissing van het Hof
1. Op het cassatieberoep
Overwegende dat het Hof geen acht vermag te slaan op het stuk, zijnde een fotokopie van een akte houdende de betekening van het cassatieberoep aan verweerder, dat op de griffie van het Hof is ingekomen op 3 februari 2004, dat is
buiten de bij artikel 420bis van het Wetboek van Strafvordering voorgeschreven
termijnen;
En overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat eiser, burgerlijke partij, zijn cassatieberoep heeft doen betekenen aan
de partijen waartegen hij het heeft gericht, namelijk verweerder en het openbaar
ministerie
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
En overwegende dat het Hof geen acht slaat op de memorie, die geen verband
houdt met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep;
2. Op de tegenvordering van verweerder
1 Zie Cass., 4 feb. 2003, A.R. P.02.0543.N, nr. 82.
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Overwegende dat noch de bepalingen van de artikelen 3 en 4 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, noch enige andere wettelijke
bepaling aan het Hof, dat uitspraak doet in strafzaken, de bevoegdheid toekent
kennis te nemen van een vordering tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos cassatieberoep;
Dat de vordering niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep en de tegenvordering;
Veroordeelt eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
18 februari 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Simont.

Nr. 88
2° KAMER - 18 februari 2004

1º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — TERMIJNEN - VERLENGING NIEUWE WET - TOEPASSING.
2º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — TERMIJNEN GECORRECTIONALISEERDE MISDADEN - NIEUWE WET - ART. 35, 2° WET 28 NOV. 2000 TIENJARIGE TERMIJN - TOEPASSING - VOORWAARDE.
3º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — TERMIJNEN - VERZACHTENDE
OMSTANDIGHEDEN - AARD VAN HET MISDRIJF - VÓÓR DE INWERKINGTREDING VAN ARTIKEL 35, 2°
WET 28 NOV. 2000.
4º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — TERMIJNEN - BEGINPUNT COLLECTIEF MISDRIJF.
5º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING ONDERZOEK VAN DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING - VASTSTELLING VAN HET VERVAL
VAN DE STRAFVORDERING - GEVOLG.
6º STRAFVORDERING - VERJARING - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE
RECHTSPLEGING - GEVOLG.
1º Krachtens het beginsel van de onmiddellijke werking van de nieuwe wet, moet een
nieuwe wet tot verlenging van de verjaringstermijn van de strafvordering worden
toegepast op alle strafvorderingen die zijn ontstaan vóór de datum van inwerkingtreding
ervan en die, met toepassing van de oude wet, nog niet zijn verjaard op die datum1.
2º In de regel worden de verjaringstermijnen bepaald volgens de aard van de misdrijven;
alleen de gecorrectionaliseerde misdaden die, volgens de op het wanbedrijf toepasselijke
termijn, niet zijn verjaard op 27 maart 2001, datum van inwerkingtreding van art. 35, 2°
Wet 28 nov. 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, zijn
1 Zie Cass., 5 dec. 2000, A.R. P.99.0195.N, nr. 668; 18 sept. 2001, A.R. P.99.1806.N, nr. 466.
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overeenkomstig die bepaling onderworpen aan de tienjarige verjaringstermijn2.
3º De verzachtende omstandigheden waarvan de rechter het bestaan heeft vastgesteld of
erkend, hebben een weerslag op de misdaad vanaf het ontstaan ervan en geven haar,
met terugwerkende kracht, het karakter van een wanbedrijf, zodat alle
gecorrectionaliseerde misdaden vóór 27 maart 2001, datum van inwerkingtreding van art.
35, 2° Wet 28 nov. 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen,
verjaarden door het verstrijken van de verjaringstermijn van het wanbedrijf3.
4º In geval van een collectief misdrijf begint de verjaringstermijn van de strafvordering te
lopen vanaf het laatste feit dat met hetzelfde opzet is gepleegd4.
5º en 6° Wanneer de strafvordering is vervallen, is het onderzoeksgerecht onbevoegd om,
aan de zijde van de inverdenkinggestelde, het bestaan van voldoende aanwijzingen van
schuld vast te stellen5.
(Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Brussel e.a. T. P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1689.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 26 november 2003 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldiging-stelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een verzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Eiseres voert een middel aan in een memorie waarvan een eensluidend verklaard afschrift eveneens aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. Op het cassatieberoep van eiser:
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de verjaring
van de strafvordering:
Over het middel:
Overwegende dat krachtens het beginsel van de onmiddellijke werking van de
nieuwe wet, een nieuwe wet tot verlenging van de verjaringstermijn van de strafvordering moet worden toegepast op alle strafvorderingen die zijn ontstaan voor
de datum van inwerkingtreding ervan en die, met toepassing van de oude wet, op
die datum nog niet zijn verjaard;
Overwegende dat in de regel de verjaringstermijnen worden bepaald volgens
de aard van de misdrijven; dat alleen de gecorrectionaliseerde misdaden, die,
2 Zie Cass., 23 dec. 1998, A.R. A.94.0001.F, nr. 534; 5 feb. 2003, A.R. P.02.1428.F, nr. 85.
3 Zie Cass., 28 mei 1997, A.R. P.97.0566.F, nr. 243.
4 Zie Cass., 5 feb. 2003, A.R. P.02.1428.F, nr. 85.
5 Zie Cass., 7 april 1981, A.C. 1980-81, nr. 450.
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volgens de op het wanbedrijf toepasselijke termijn, niet waren verjaard op 27
maart 2001, datum van inwerkingtreding van artikel 35, 2° van de wet van 28
november 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen,
overeenkomstig die bepaling onderworpen zijn aan de tienjarige verjaringstermijn;
Overwegende dat de verzachtende omstandigheden waarvan de rechter het bestaan heeft vastgesteld of erkend, een weerslag hebben op de misdaad vanaf het
ontstaan ervan en daaraan, met terugwerkende kracht, het karakter van een wanbedrijf geven, zodat alle gecorrectionaliseerde misdaden vóór 27 maart 2001 verjaarden door het verstrijken van de verjaringstermijn van het wanbedrijf;
Overwegende dat, in geval van een collectief misdrijf, de verjaringstermijn
van de strafvordering begint te lopen vanaf het laatste feit dat met hetzelfde opzet is gepleegd;
Dat het arrest vaststelt, enerzijds, dat het laatste feit dagtekent van 1 juni 1988
en, anderzijds, "dat de aan [eiser ] ten laste gelegde feiten na de correctionalisatie
geacht worden wanbedrijven te zijn geweest";
Overwegende dat de verjaring van de strafvordering op 30 juni 1988 voor de
laatste maal is gestuit gedurende de eerste driejarige termijn, zodat de strafvordering reeds verjaard was voor 31 december 1993, datum van inwerkingtreding van
de wet van 24 december 1993 waarvan het artikel 25 de verjaringstermijn van de
wanbedrijven van drie op vijf jaar bracht; dat de strafvordering a fortiori verjaard
was op het ogenblik van de inwerkingtreding van de latere wetten die de berekening van de verjaring van de strafvordering wijzigden en dat de appèlrechters aldus hun beslissing "dat de feiten sedert 30 juni 1991 verjaard waren", naar recht
hebben verantwoord;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing waarbij het bestaan van voldoende bezwaren wordt vastgesteld:
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van artikel 21 van de
voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering:
Overwegende dat, wanneer de strafvordering vervallen is, het onderzoeksgerecht niet bevoegd is om het bestaan van voldoende aanwijzingen van schuld
vast te stellen aan de zijde van de inverdenkinggestelde;
Dat het arrest de verjaring van de strafvordering vaststelt, zodat de appèlrechters hun beslissing dat er aan de zijde van verweerder voldoende bezwaren bestaan die zijn verwijzing naar het vonnisgerecht uit hoofde van de telastlegging,
zoals ze in de vordering is omschreven, rechtvaardigen, niet naar recht verantwoorden;
B. Op het cassatieberoep van eiseres:
Het middel:
Overwegende dat het middel, om de redenen die vermeld staan in het antwoord op hetzelfde, door eiser aangevoerde middel, niet kan worden aangenomen;
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OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre dat arrest het bestaan van voldoende
aanwijzingen van schuld aan de zijde van verweerder vaststelt;
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Laat de kosten van het cassatieberoep van eiser ten laste van de Staat en veroordeelt eiseres in de kosten van haar cassatieberoep;
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
18 februari 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 89
1° KAMER - 19 februari 2004

BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — AANLEG - BEPALING VAN
DE AANLEG - VORDERING - WAARDE VAN DE VORDERING - BEGROTING - WIJZIGING VAN DE
VORDERING IN DE LOOP VAN HET GEDING.
Indien de vordering, waarvan de waarde moet worden bepaald met uitsluiting van de
gerechtelijke interesten en van alle gerechtskosten alsook van de dwangsommen, in de
loop van het geding is gewijzigd, wordt de aanleg bepaald door de som die in de laatste
conclusie wordt gevorderd. (Artt. 557 en 618 Ger.W.)
(ALGEMENE GENTSE PARKETWERKEN DE PAEPE JACQUES B.V.B.A. T. D.)

ARREST

(A.R. C.02.0208.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 maart 2000 gewezen door
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
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 557 (zoals gewijzigd bij wet van 31 januari 1980), 617, lid 1, (zoals vervangen bij wet van 11 juli 1994) en 618 van het Gerechtelijk Wetboek.
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Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verwerpt de door eiseres opgeworpen exceptie van onontvankelijkheid van het hoger beroep van verweerder en verklaart dit hoger beroep ontvankelijk op
volgende gronden:
"Er bestaat géén discussie dat de grens van de aanleg op 75.000 BEF ligt. De vordering
werd evenwel in de loop van het geding gewijzigd. In dit geval wordt de aanleg bepaald
door de som die in de laatste conclusie wordt gevorderd (artikel 618, tweede lid van het
Gerechtelijk Wetboek). Welnu, in de laatste in eerste aanleg neergelegde conclusie vordert (verweerder) als volgt: '(eiseres) te veroordelen tot betaling van de som ad 71.548
BEF meer de conventionele intresten ad 12 pct. vanaf 5 januari 1990 tot datum der integrale betaling'. Aangezien dit bedrag tot op heden niet is betaald en de gevorderde conventionele rente nog lopende is, wordt de grens van 75.000 BEF aldus overschreden en is
het hoger beroep ontvankelijk. Het (hof van beroep) merkt op dat (verweerder) in deze
conclusie géén gerechtelijke intresten heeft gevorderd".
Grieven
Conventionele interest, die gevorderd wordt voor de periode na de inleidende akte,
maakt gerechtelijke interest uit in de zin van artikel 557 van het Gerechtelijk Wetboek
(dat in casu van toepassing is ingevolge artikel 618 van het Gerechtelijk Wetboek en dat
samen met artikel 617 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is voor het bepalen
van de aanleg).
Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door te oordelen dat verweerder in zijn laatste in
eerste aanleg neergelegde conclusie geen gerechtelijke interest vordert maar conventionele rente vanaf 5 januari 1990 (dus vanaf een datum na de inleidende akte) het wettelijk begrip gerechtelijke interest van artikel 557 van het Gerechtelijk Wetboek (zoals gewijzigd
bij wet van 31 januari 1980) schendt en aldus met schending van dit artikel en de artikelen
617, lid 1 (zoals vervangen bij wet van 11 juli 1994) en 618 van het Gerechtelijk Wetboek
het hoger beroep van verweerder ontvankelijk verklaart.
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 19, eerste lid, 23 tot en met 28 en 740 van het Gerechtelijk Wetboek (zoals vervangen bij wet van 3 augustus 1992).
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest steunt zijn beslissing ten gronde op een technisch verslag, opgesteld op 25 oktober 1999 op verzoek van verweerder door architect J.V., weert de conclusie van verweerder neergelegd op 15 november 1999 (waarin sprake, ook in de inventaris
van de stukken, van dit technisch verslag) uit de debatten, maar niet vermeld technisch
verslag en dit op volgende gronden:
"De besluiten door (verweerder) neergelegd op 15 november 1999 zijn inderdaad laattijdig. Ingevolge de beschikking artikel 747, §2 van het Gerechtelijk Wetboek dd. 26
maart 1999 diende verweerder antwoordconclusies neer te leggen vóór 1 oktober 1999 en
syntheseconclusies bij wijze van repliek op syntheseconclusies van eiseres vóór 1 januari
2000. De conclusies door (verweerder) neergelegd op 30 september 1999 (= vóór 1 oktober 1999) zijn bezwaarlijk als "conclusies" te aanzien in de zin zoals bedoeld in het Gerechtelijk Wetboek, nu zij géén enkel middel bevatten dan énkel een mededeling dat advies aan een deskundige was gevraagd en dit advies zal voorgelegd worden 'met de nodige
spoed'. Hoe dan ook stelt voormelde beschikking (verweerder) slechts in de mogelijkheid
syntheseconclusies neer te leggen vóór 1 januari 2000 als repliek op gebeurlijke door (eiseres) vóór 15 november 1999 neergelegde syntheseconclusies. Aangezien (eiseres) géén
dergelijke syntheseconclusie heeft neergelegd, liet gezegde beschikking (verweerder) dan
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ook niet toe nà 1 oktober 1999 en vóór 1 januari 2000 gewone conclusies neer te leggen.
Het verzoekschrift van (verweerder) ex. artikel 748 van het Gerechtelijk Wetboek werd
bovendien ongegrond verklaard. De conclusies van (verweerder) neergelegd op 15 november 1999 worden derhalve uit de debatten geweerd.
Het (hof van beroep) gaat weliswaar niet in op de vraag tot wering van het door (verweerder) overgelegde technisch verslag. (Eiseres) betwist niet dat dit verslag haar reeds
als stuk werd medegedeeld vóór de neerlegging door verweerder van diens verzoekschrift
artikel 748 van het Gerechtelijk Wetboek, waaraan dit verslag overigens gehecht was.
Niets belette (eiseres) dan ook, eenmaal zij kennis had van de afwijzing van het verzoek
tot aanvullende conclusietermijnen, zelf een verzoekschrift ex. artikel 748 van het Gerechtelijk Wetboek neer te leggen teneinde haar in de mogelijkheid te stellen de technische nota in conclusies te beantwoorden. Dit neemt niet weg dat de technische nota haar
op regelmatige wijze als stuk werd overgemaakt en zij er aldus terdege kennis van kon nemen".
Grieven
2.1. Eerste onderdeel
Behalve in geval van toepassing van artikel 735 van het Gerechtelijk Wetboek, moet de
rechter stukken die niet ten laatste tegelijk met de conclusies zijn overgelegd, ambtshalve
uit de debatten weren (artikel 740 van het Gerechtelijk Wetboek).
Het bestreden arrest beslist dat verweerder na 1 oktober 1999 geen conclusies meer
mocht neerleggen.
Daaruit volgt dat, om te voldoen aan het voorschrift van artikel 740 van het Gerechtelijk Wetboek, verweerder zijn stukken - waaronder het technisch verslag van architect J.
V. van 25 oktober 1999 - ten laatste tegelijk met een conclusie van vóór 2 oktober 1999
diende over te leggen.
Uit het bestreden arrest blijkt evenwel dat dit verslag van 25 oktober 1999 dateert en
dat het als stuk aan eiseres zou zijn medegedeeld vóór de neerlegging door verweerder
van diens "verzoekschrift artikel 748 van het Gerechtelijk Wetboek", waaraan dit verslag
gehecht was (verzoekschrift dat, zoals blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, op 23 december 1999 werd neergelegd ter griffie).
Gelet op de datum van dit verslag, werd dit verslag dus niet aan eiseres overgelegd vóór
25 oktober 1999 en dus niet ten laatste tegelijk met een conclusie van verweerder van
vóór 2 oktober 1999; uit het bestreden arrest blijkt trouwens niet dat dit verslag vóór 2 oktober 1999 aan eiseres zou zijn overgelegd.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest door het technisch verslag van architect J. V. van
25 oktober 1999, waarop het zijn beslissing ten gronde steunt, niet uit de debatten te weren, artikel 740 van het Gerechtelijk Wetboek (zoals vervangen bij wet van 3 augustus
1992) schendt.
2.2. Tweede onderdeel
De beschikking van 1 februari 2000, die in deze zaak tussen partijen werd geveld op
grond van artikel 748 van het Gerechtelijk Wetboek, beslist dat het technisch verslag van
25 oktober 2000 van architect J. V. geen nieuw stuk betreft in de zin van artikel 748 van
het Gerechtelijk Wetboek, doch een verweer door een technisch raadsman.
Die beslissing heeft gezag en kracht van gewijsde, beslecht minstens een geschilpunt
tussen partijen, waardoor de rechtsmacht van de rechter betreffende dit geschilpunt uitgeput is.
Dit belette eiseres om na kennis van vermelde beschikking zelf een verzoekschrift op
grond van artikel 748 van het Gerechtelijk Wetboek neer te leggen, waarin zij dit verslag
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als een nieuw stuk in de zin van dit artikel zou beschouwen, teneinde haar in de mogelijkheid te stellen vermeld verslag in conclusies te beantwoorden (zie de artikelen 19, eerste
lid en 25 van het Gerechtelijk Wetboek).
Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door het tegendeel te beslissen, het gezag en de
kracht van gewijsde, die aan de beschikking van 1 februari 2000 toekomen in de mate
deze beslist dat vermeld technisch verslag geen nieuw stuk is in de zin van artikel 748 van
het Gerechtelijk Wetboek doch een verweer door een technische raadsman, schendt
(schending van de artikelen 23 tot en met 28 van het Gerechtelijk Wetboek) en in het bijzonder artikel 25 van het Gerechtelijk Wetboek, minstens een schending inhoudt van artikel 19, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek.

IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Overwegende dat, krachtens artikel 618, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, de regel gesteld bij artikel 557 van dit wetboek om de waarde van een vordering te bepalen inzake de volstrekte bevoegdheid, ook geldt voor het bepalen
van de aanleg;
Dat, krachtens dit artikel 557 de waarde van de vordering dient te worden bepaald volgens de som die in de inleidende akte wordt geëist, met uitsluiting van
de gerechtelijke interest en van alle gerechtskosten alsook van de dwangsommen; dat onder gerechtelijke interest in de zin van deze bepaling wordt verstaan
elke interest vervallen vanaf de dag van de inleidende akte;
Overwegende dat artikel 618, tweede lid van hetzelfde wetboek preciseert dat,
indien de vordering in de loop van het geding is gewijzigd, de aanleg wordt bepaald door de som die in de laatste conclusie wordt gevorderd; dat deze precisering geen afbreuk doet aan artikel 557 in zoverre dit bepaalt dat de waarde van
de vordering moet worden bepaald met uitsluiting van de gerechtelijke interest
en van alle gerechtskosten alsook van de dwangsommen;
Overwegende dat de appèlrechters, die oordelen dat de in de laatste conclusie
van verweerder gevorderde "conventionele" interest, vervallen na de inleidende
dagvaarding, geen gerechtelijke interest uitmaakt en voorts deze interest in rekening brengen voor het bepalen van de aanleggrens, de artikelen 557, 617, eerste
lid en 618 van het Gerechtelijk Wetboek 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 gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
19 februari 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Van Ommeslaghe.
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Nr. 90
1° KAMER - 19 februari 2004

1º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — ONDERVERHURING EN OVERDRACHT VAN HUUR BEVOORRECHTE PACHTOVERDRACHT - MEERDERE PACHTERS - EXPLOITATIE VAN HET GOED PACHTERS DIE HET GOED EXPLOITEREN - PACHTERS DIE HET GOED NIET EXPLOITEREN GELDIGHEID VAN DE OVERDRACHT - VOORWAARDE.
2º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — ONDERVERHURING EN OVERDRACHT VAN HUUR BEVOORRECHTE PACHTOVERDRACHT - MEERDERE PACHTERS - EXPLOITATIE VAN HET GOED PACHTERS DIE HET GOED EXPLOITEREN - PACHTERS DIE HET GOED NIET EXPLOITEREN KENNISGEVING VAN DE OVERDRACHT AAN DE VERPACHTER - GELDIGHEID - VOORWAARDE.
1º Uit de samenhang van de artikelen 30, 34 en 35 van de Pachtwet volgt dat ook voor de
bevoorrechte pachtoverdracht van artikel 35 Pachtwet, de pacht in zijn geheel moet zijn
overgedragen, zodat in het geval de pacht is aangegaan door meerdere pachters en niet
allen het goed exploiteren of exploiteren in de zin van artikel 1 van de Pachtwet, de pacht
niet kan worden overgedragen enkel door de pachters die het goed exploiteren
overeenkomstig artikel 1 van de Pachtwet zonder de pachters die het goed niet aldus
exploiteren. (Artt. 1, 30, 34 en 35 Pachtwet)
2º Uit de samenhang van de artikelen 30, 34 en 35 Pachtwet volgt dat de in artikel 35
bepaalde kennisgeving aan de verpachters moet worden gegeven door alle overdragers
van de pacht, zonder uitzondering van de eventuele mede-pachters die het goed niet of
niet in de zin van artikel 1 van de Pachtwet exploiteren. (Artt. 1, 30, 34 en 35 Pachtwet)
(L. T. IMMOASS, Comm. VA)

ARREST

(A.R. C.02.0246.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 22 februari 2002 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Het verzoekschrift tot cassatie vat de feiten als volgt samen:
Verweerster is eigenares van verschillende percelen land te Kanegem en te
Poeke. Deze percelen werden ingevolge een notariële akte van 12 mei 1978 door
de rechtsvoorganger van verweerster verpacht aan de echtgenoten L.L. en L.S..
Dit zijn de ouders van eiser.
De pachtovereenkomst werd weliswaar ondertekend door de beide ouders
maar de percelen werden uitsluitend geëxploiteerd door vader L.L. Moeder L.S.
is nooit landbouwster geweest.
De pachtovereenkomst werd aangegaan voor 18 jaar. Zij nam een aanvang op
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25 december 1977 om te eindigen op 25 december 1995. Bij gebrek aan opzeg
werd de pacht na 25 december 1995 gewoon verdergezet.
Bij aangetekend schrijven van 2 augustus 1999 heeft L.L. aan verweerster kennis gegeven van de bevoorrechte pachtoverdracht aan zijn zoon (eiser).
Bij gedinginleidend exploot van 12 mei 2000 werd eiser op verzoek van verweerster gedagvaard voor de Vrederechter van het kanton Deinze om te horen
zeggen voor recht dat er in hoofde van eiser geen nieuwe pacht van 9 jaar is ontstaan overeenkomstig artikel 35, tweede lid van de Pachtwet. De vordering van
eiser steunde op artikel 1417, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek.
IV. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1.1°, 12.3, 30, 34 en 35 van de wet van 4 november 1969 tot wijziging
van de Pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten
gunste van huurders van landeigendommen (boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling
III van het Burgerlijk Wetboek), gewijzigd bij de wet van 7 november 1988;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis zegt voor recht dat in hoofde van eiser geen nieuwe pacht van 9
jaar is ontstaan betreffende al de goederen die hij van verweerster in pacht heeft, nl. de
percelen gelegen, te deels Kanegem sectie A nrs. 231, 244, 245, 250, 251, 252, 413B,
413C, 232, 247, 248 en 249, groot 11 ha 35 a 72 ca en deels te Poeke sectie A nrs. 349,
350, 1141L, 1143A, 1144A en 1145, groot 5 ha 57 a 30 ca en zegt voor recht dat eiser alleen de pacht van de heer en mevrouw L.L.S. verder zet, op de volgende gronden:
Rest aldus de kern van de discussie, te weten of de kennisgeving van de pachtoverdracht al dan niet mede door de moeder van eiser moest gebeuren. Overeenkomstig artikel
35 van de Pachtwet heeft een bevoorrechte pachtoverdracht plaats o.m. op voorwaarde dat
de pachter of zijn rechtverkrijgenden binnen de drie maanden na de ingenottreding van de
overnemer aan de pachter kennis geven van de pachtoverdracht. De verplichting tot kennisgeving van de pachtoverdracht rust dus op de "pachter" en volgens eiser is slechts
"pachter" in de zin van de Pachtwet diegene die niet alleen pachtrechten bezit op het goed,
maar ook het goed exploiteert, d.w.z. de dagelijks leiding van het landbouwbedrijf waarneemt. Vermits enkel de vader van eiser de leiding van het landbouwbedrijf waarnam, zou
hij alleen pachter geweest zijn in de zin van de Pachtwet en zouden de in de Pachtwet
voorziene rechten en plichten - waaronder de verplichting tot kennisgeving van de bevoorrechte pachtoverdracht - alleen op hem van toepassing zijn. De rechtbank kan deze
stelling niet bijtreden. Het is weliswaar correct dat artikel 1, 1° van de Pachtwet bepaalt
dat de Pachtwet van toepassing is op de pacht van onroerende goederen die door de pachter hoofdzakelijk gebruikt worden in zijn landbouwbedrijf. Het is evenzeer correct dat in
de rechtsleer, terecht, benadrukt wordt dat een pacht slechts onder de bescherming van de
Pachtwet valt indien de gehuurde gronden bedrijfsmatig worden gebruikt (zie o.m. E.
STASSIJNS, o.c., p. 16, nr. 12). Het is echter veel te voortvarend om daaruit af te leiden dat
telkens wanneer in de Pachtwet het begrip "pachter" wordt gehanteerd, daarmee enkel de
pachter-exploitant zou zijn bedoeld. Dat dit niet het geval is, blijkt bijvoorbeeld uit artikel
12.3 van de Pachtwet dat inzake de opzegging van de pacht door de verpachter voorschrijft dat "indien verscheidene pachters het goed gemeenschappelijk pachten" van de
opzegging kennis moet worden gegeven aan "al diegenen die het goed exploiteren". Uit
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deze bepaling blijkt dat er in de geest van de Pachtwet exploiterende "pachters" en nietexploiterende "pachters" zijn. Bovendien blijkt uit deze bepaling dat indien bepaalde handelingen alleen door of jegens de pachter-exploitant moeten worden gesteld, de Pachtwet
dit kennelijk ook uitdrukkelijk zegt. Welnu, artikel 35 inzake de bevoorrechte pachtoverdracht bevat geen redelijke specificatie en zegt niet dat enkel de pachter-exploitant kennis
moet geven van de overdracht aan de verpachter. Bovendien is het logisch dat niet alleen
voor de overdracht van het pachtrecht zelf maar ook voor de kennisgeving van de overdracht de medewerking vereist is van alle personen die pachtrechten op het goed bezitten,
ongeacht of zij al dan niet exploitanten zijn. De verpachter moet immers weten of alle
pachters hun rechten hebben overgedragen aangezien de overdracht van de pacht in zijn
geheel vereist is om tegenwerpbaar te zijn aan de verpachter (E. S TASSIJNS, o.c., p. 437, nr.
434; Rb. Verviers, 3 november 1993, Rev. Not. B. 1994, 119). ...Tenslotte ligt geen enkel
bewijs voor dat de moeder van eiser diens vader zou hebben gemandateerd om alleen en
zonder haar medewerking de kennisgeving van de pachtoverdracht te doen. Niet alleen de
tekst van de kennisgevingsbrief van 2 augustus 1999 - die helemaal in de ik-vorm is gesteld en waarin de vader de eiser ook niet zegt dat hij mede in naam van zijn echtgenote
de pacht overdraagt - spreekt dat tegen. De bewering dat de vader is opgetreden met mandaat is ook in strijd met de in hoofdorde door de eiser opgebouwde argumentatie, die erop
neerkomt dat de moeder helemaal geen kennisgeving diende te verrichten. Besloten dient
dus te worden dat de moeder van de eiser, die zonder twijfel pachtrechten bezat op de
gronden in kwestie, mede de kennisgeving van de pachtoverdracht aan verweerster had
dienen te verrichten. Nu dit niet is gebeurd, is er niet voldaan aan de formele vereisten van
artikel 35 van de Pachtwet voor het bewerkstelligen van een bevoorrechte pachtoverdracht.
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Ingevolge artikel 1 van de Pachtwet heeft pacht betrekking op onroerende goederen die
hoofdzakelijk in een landbouwbedrijf worden gebruikt; het begrip landbouwbedrijf in de
zin van die bepaling onderstelt dat het gaat om een bedrijfsmatige exploitatie en dat de
producten voor verkoop zijn bestemd.
Alleen de pachter die exploitant is van een dergelijk landbouwbedrijf, kan krachtens artikel 34 van de Pachtwet zonder toestemming van de verpachter zijn pacht geheel overdragen aan zijn afstammelingen. Alleen die pachter dient binnen drie maanden na de ingenottreding van de overnemer ingevolge artikel 35 van de Pachtwet aan de verpachter kennis te geven van de pachtoverdracht die hij aan zijn afstammelingen heeft gegeven opdat,
bij gebreke van geldig verklaard verzet van de verpachter, van rechtswege pachtvernieuwing ten voordele van de overnemer ontstaat. De echtgenote van de pachter-exploitant,
die de pacht in onverdeeldheid met haar echtgenoot verkregen heeft maar die zelf geen
mede-exploitant is, is niet gerechtigd om de pacht over te dragen krachtens artikel 34 van
de Pachtwet vermits zij de onroerende goederen niet in een landbouwbedrijf gebruikt. Zij
dient dan ook geen kennisgeving aan de verpachter te geven overeenkomstig artikel 35
van de Pachtwet wanner haar echtgenoot, zijnde de pachter en de enige exploitant, de
pacht geheel aan hun afstammelingen heeft overgedragen. Eiser hield uitdrukkelijk staande dat zijn moeder nooit landbouwster geweest is, hetgeen niet werd tegengesproken door
het bestreden vonnis (zie het appelrekwest van eiser, p. 5, tweede en zesde lid, p. 6, derde
lid, p. 7, tweede lid, p. 8, voorlaatste lid). Het bestreden vonnis heeft dan ook ten onrechte
beslist dat de moeder van eiser mede de kennisgeving van de pachtoverdracht aan verweerster had dienen te verrichten louter omdat zij pachtrechten bezat op de gronden in
kwestie en ongeacht of zij al dan niet exploitant was. Op die grond kon het bestreden vonnis niet wettelijk beslissen dat er niet voldaan is aan de formele vereisten van artikel 35
van de Pachtwet vermits de moeder van eiser de kennisgeving enkel had moeten verrich-
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ten indien zij mede-exploitant was geweest (schending van de artikelen 1.1°, 30, 34 en 35
van de Pachtwet). Het bestreden vonnis heeft zijn beslissing evenmin wettelijk gerechtvaardigd door verwijzing naar artikel 12.3 van de Pachtwet nu ook de kennisgevingen
waarvan sprake in dit artikel enkel dienen verricht aan de pachter-exploitant (schending
van de artikelen 12.3 en 35 van de Pachtwet).
1.2. Tweede onderdeel
Eiser in zijn appèlconclusie uitdrukkelijk staande hield dat indien zijn moeder volmacht
had moeten geven aan zijn vader om de kennisgeving van de pachtoverdracht te doen
overeenkomstig artikel 35 van de Pachtwet, dat dan de bevestiging van die volmacht aangetoond wordt door het stuk 16 dat door hem werd neergelegd en dat in de inventaris bij
zijn appèlconclusies aangeduid werd als bevestiging volmacht (zie de appèlconclusie van
eiser, neergelegd op 19 oktober 2001, p. 17, randnr. 3.6 en de inventaris gevoegd bij deze
conclusie). De akte neergelegd door eiser als stuk 16 bepaalt uitdrukkelijk: Ik ondergetekende L.S., geboren te Wielsbeke op ..., echtgenote van L.L., geboren te Poeke op ... en
met wie ik gehuwd ben onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis van huwelijkscontract,
bevestig hierbij dat toen mijn echtgenoot de pachtrechten overgedragen heeft aan onze
zoon J.L., geboren te Poeke op... en daartoe op 2 augustus 1999 een aangetekende brief
stuurde naar de verpachtster, de N.V. Immoass, hij handelde met volmacht van mij. Ik wil
dit in rechte komen getuigen. Gent, 27 juni 2001 (gevolgd door de handtekening van
L.S.). (zie het enig stuk gevoegd bij deze voorziening). Door louter te beslissen dat geen
enkel bewijs voorligt dat de moeder van eiser diens vader zou hebben gemandateerd om
alleen en zonder haar medewerking de kennisgeving van de pachtoverdracht te doen, miskent het bestreden vonnis de bewijskracht van de akte die de geciteerde verklaring weergeeft van de moeder van eiser waarin deze uitdrukkelijk bevestigt die volmacht aan de vader van eiser gegeven te hebben (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 B.W.).
In ieder geval heeft het bestreden vonnis niet geantwoord op de geciteerde conclusies
waarin eiser uitdrukkelijk staande hield dat het bewijs van die volmacht aangetoond wordt
door de akte neergelegd als stuk 16 in zijn bundel (schending van artikel 149 van de
Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 30 van de Pachtwet aan de pachter principieel verbod
oplegt om, zonder de toestemming van de verpachter, zijn pacht geheel of ten
dele aan anderen over te dragen;
Dat artikel 34 van die wet bepaalt dat de pachter, zonder de toestemming van
de verpachter, zijn pacht geheel kan overdragen aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot of van de echtgenoten van de
voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen;
Dat artikel 35 van die wet bepaalt dat, op voorwaarde dat de pachter of zijn
rechtverkrijgenden binnen drie maanden na de ingenottreding van de overnemer
aan de verpachter kennis geven van de pachtoverdracht die de pachter gedaan
heeft aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot of aan de echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen
kinderen, en hem daarbij de namen, voornamen en het adres van de overnemer of
de overnemers meedelen, bij gebreke van geldig verklaard verzet van de verpachter, van rechtswege pachtvernieuwing ontstaat ten voordele van de overnemer of de overnemers;
Dat uit de samenhang van die wetsbepalingen volgt dat ook voor de bevoor-
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rechte pachtoverdracht van artikel 35 van de Pachtwet, de pacht in zijn geheel
moet zijn overgedragen;
Dat derhalve in het geval de pacht is aangegaan door meerdere pachters en niet
allen het goed exploiteren of exploiteren in de zin van artikel 1 van de Pachtwet,
de pacht niet kan worden overgedragen enkel door de pachters die het goed exploiteren overeenkomstig artikel 1 van de Pachtwet zonder de pachters die het
goed niet of niet aldus exploiteren;
Dat uit de samenhang van die wetsbepalingen eveneens volgt dat de in artikel
35 bepaalde kennisgeving aan de verpachters moet worden gegeven door alle
overdragers van de pacht, zonder uitzondering van de eventuele mede-pachters
die het goed niet of niet in de zin van artikel 1 van de Pachtwet exploiteren;
Overwegende dat het onderdeel ervan uitgaat, eensdeels, dat de echtgenote van
de pachter-exploitant, die de pacht in onverdeeldheid met haar echtgenoot verkregen heeft, maar die zelf geen exploitant is, niet gerechtigd is om de pacht over
te dragen krachtens artikel 34 van de Pachtwet en, anderdeels, dat die echtgenote
geen kennis van de overdracht dient te geven overeenkomstig artikel 35 van die
wet wanneer haar echtgenoot, pachter en enige exploitant, de pacht geheel aan
hun afstammelingen heeft overgedragen;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat eiser concludeerde dat, in het geval zijn moeder volmacht
had dienen te geven aan zijn vader om de kennisgeving te doen overeenkomstig
artikel 35 van de Pachtwet, de bevestiging van die volmacht aangetoond werd
door zijn stuk 16 dat in de inventaris bij zijn appèlconclusie werd aangeduid als
"bevestiging volmacht";
Dat het bestreden vonnis dit verweer verwerpt met de redenen dat:
1. geen enkel bewijs voorligt dat de moeder van eiser diens vader zou hebben
gemandateerd om alleen en zonder haar medewerking de kennisgeving van de
pachtoverdracht te doen;
2. de tekst van de kennisgevingsbrief helemaal in de ik-vorm is gesteld en niet
vermeldt dat de vader van eiser mede in naam van zijn echtgenote de pacht overdraagt;
3. de bewering dat de vader van eiser is opgetreden met mandaat in strijd is
met het in hoofdorde door eiser opgebouwde verweer dat erop neerkomt dat de
moeder helemaal geen kennisgeving diende te verrichten;
Overwegende verder dat het bestreden vonnis met die redenen geen uitlegging
geeft van de door eiser overgelegde "bevestiging volmacht", maar de bewijswaarde van dit stuk beoordeelt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
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19 februari 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Houtekier en De Gryse.

Nr. 91
1° KAMER - 19 februari 2004

BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - BESLAGRECHTER - BEVEL TOT
VERKOOP UIT DE HAND IN HET BELANG VAN PARTIJEN - VOORAFGAANDE VOORWAARDEN.
In geval van uitvoerend beslag op onroerend goed mag de beslagrechter, krachtens artikel
1580bis, eerste en derde lid van het Gerechtelijk Wetboek, de verkoop uit de hand van
het in beslag genomen onroerend goed in het belang van de partijen slechts bevelen, na
de hypothecaire of bevoorrechte schuldeisers, degenen die een bevel of een exploot van
beslaglegging hebben laten overschrijven, de beslagene en desgevallend de derde
houder te hebben gehoord of bij gerechtsbrief behoorlijk te hebben opgeroepen. (Art.
1580bis Ger.W.)
(D. e.a. T. RECORD BANK C.V.B.A. e.a.)

ARREST

(A.R. C.02.0256.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een beschikking, op 10 september 2001 gewezen door de beslagrechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 23 t/m 27, 774, 1138, 2° en 1580bis van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1319, 1320, 1322, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel houdend het verbod van rechtsmisbruik;
- het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging;
- het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen (beschikkingsbeginsel).
Aangevochten beslissingen
De bestreden beslissing wijst het verzoek van de eisers om de verkoop uit de hand te
bevelen van het onroerend goed gelegen te Zingem-Huise, Kloosterstraat 23, gekadastreerd Sectie C nr. 14 M 2, groot 11a en 3ca aan de echtgenoten L.D. en H.S., voor een
prijs van minstens 7.000.000 BEF af.
De beslagrechter steunt zijn beslissing op volgende redenen:
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- het "gezag van gewijsde" van een arrest van het Hof van Beroep te Gent (dd. 11 juli
2001) waarbij het verzoek van eiseres om het onroerend goed uit de hand te mogen verkopen aan M.D.C. voor een prijs van 5.300.000 BEF werd afgewezen;
- de schuldenaars (de eisers) "doen aan procedure en wensen de schuldenregeling zolang als mogelijk te laten aanslepen, om de verkoop van het onroerend goed te beletten";
- "er zijn thans geen voldoende en ernstige redenen" meer om af te wijken van de regel
van de openbare verkoop;
- "bij het verzoekschrift zijn niet alle door de wet vereiste stukken gevoegd".
Grieven
1. In strijd met het uitdrukkelijk verzoek, geformuleerd in eisers' verzoekschrift van 31
augustus 2001 en met het voorschrift van artikel 1580bis, lid 3 Gerechtelijk Wetboek,
werden de eisers opgeroepen noch gehoord door de beslagrechter. Het gebrek aan oproeping en horen blijkt o.m. uit de bestreden beslissing die weliswaar verwijst naar bedoeld
verzoek doch niet vaststelt dat hieraan gevolg werd gegeven zoals door de wet vereist.
Bij gebrek aan het oproepen en horen van de eisers werden hun rechten van verdediging en artikel 1580bis, lid 3 Gerechtelijk Wetboek geschonden.
In zover het Hof uit de bewoordingen van de bestreden beslissing niet zou kunnen opmaken of de eisers al dan niet werden opgeroepen en gehoord, derhalve zijn wettigheidstoezicht niet zou kunnen uitoefenen, is de beslissing aangetast door een motiveringsgebrek (schending van artikel 149 van de Grondwet).
2. In zover de beslagrechter in de bestreden beslissing het verzoek van de eisers als "ontoelaatbaar" afwijst op bovenvermelde ambtshalve ingeroepen redenen, zonder de debatten te (her)openen en zonder de eisers m.b.t. deze redenen te hebben gehoord, heeft hij de
rechten van de verdediging, het beschikkingsbeginsel en artikel 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek dat dit beginsel bekrachtigt, alsook artikel 774, lid 2 van het Gerechtelijk
Wetboek krachtens hetwelk de rechter de heropening van de debatten moet bevelen, alvorens de vordering af te wijzen op grond van een exceptie die de partijen voor hem niet had
ingeroepen, geschonden.
3. Ten onrechte beroept de beslagrechter zich op het "gezag van gewijsde" van een arrest van het Hof van Beroep te Gent waarbij een verzoek van de eisers om het onroerend
goed uit de hand te mogen verkopen aan een bepaalde persoon voor een bepaalde prijs,
werd afgewezen. In zover de beslagrechter aldus de exceptie van gewijsde ambtshalve opwerpt, miskent hij artikel 27, lid 2 van het Gerechtelijk Wetboek, krachtens hetwelk de
exceptie van gewijsde door de rechter niet ambthalve kan worden opgeworpen.
Nu uit de vaststellingen zelf van de bestreden beslissing blijkt dat het arrest van het Hof
van Beroep te Gent (dd. 11 juli 2001) waarnaar verwezen wordt, een verzoek tot verkoop
betrof aan een andere persoon (M.D.C.) tegen een (veel) lagere prijs (5.300.000 BEF) dan
de verkoop die het voorwerp uitmaakte van het verzoek van de eisers dd. 31 augustus
2001 dat door de bestreden beslissing werd afgewezen (verkoop aan de echtgenoten L.D.
en H.S. voor een prijs van minstens 7.000.000 BEF), waren de voorwaarden van de exceptie van gewijsde -o.a. zelfde voorwerp en zelfde oorzaak van de vordering(en) in de
zin van de artikelen 233 en 25 van het Gerechtelijk Wetboek- niet vervuld zodat er geen
enkel risico was van "tegenstrijdige" beslissingen. Door in deze omstandigheden toch eisers' verzoek af te wijzen op grond van "het gezag van gewijsde" van bedoeld arrest van
het Hof van Beroep te Gent, heeft de bestreden beslissing de artikelen 23 t/m 27 van het
Gerechtelijk Wetboek inzake het "rechterlijk gewijsde" geschonden.
4. Ten onrechte lijkt de bestreden beslissing het neerleggen door de eisers van een
"nieuw verzoekschrift" op grond van artikel 1580bis van het Gerechtelijk Wetboek als
misbruik van procesrecht te beschouwen. De feitelijke vaststellingen die precies aantonen
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dat het nieuwe verzoek een veel interessanter -want merkelijk hoger- bod betrof, lieten
geenszins toe wettelijk te besluiten dat de eisers door hun "nieuw verzoek" de verkoop
van het onroerend goed wilden beletten en zich schuldig maakten aan een onrechtmatige
handelwijze in de zin van de artikelen 1382-1383 van het Burgerlijk Wetboek of aan
rechtsmisbruik.
In zoverre de bestreden beslissing blijkbaar toch steunt op dergelijk besluit houdt ze
schending in van de artikelen 1382-1383 van het Burgerlijk Wetboek en van het algemeen
rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt. In zover aldus het recht zelf van de eisers om
de procedure van artikel 1580bis van het Gerechtelijk Wetboek aan te wenden op onwettige wijze wordt teniet gedaan, op grond blijkbaar dat het daarin bepaald verzoek slechts
éénmaal mag ingediend worden zelfs indien het voorwerp van het "nieuwe" verzoek zou
verschillen van een vroeger ingediend en afgewezen verzoek, voegt de beslissing ten onrechte een voorwaarde toe aan deze wetsbepaling die derhalve wordt geschonden.
5. In hun verzoekschrift van 31 augustus 2001 hadden de eisers uitdrukkelijk gewezen
op het "belang" voor hen en voor de schuldeisers, bij een onderhandse koop voor een aangeboden prijs van (minstens) 7.000.000 BEF terwijl bij een gedwongen verkoop de waarde geschat was op 5.900.000 BEF en de venale waarde van het onroerend goed door ir.
arch. P.K. geschat werd op 7.200.000 BEF. De eisers onderstreepten ook dat de kandidaat-kopers bereid waren de eisers als huurder het gebruik van het goed te laten zodat zij
daar hun hoofdverblijfplaats konden behouden en niet ergens anders een woning dienden
te huren "met de bijkomende kosten van dien" (verzoekschrift, nrs. 2 en 3).
De bestreden beslissing die zich beperkt tot de algemene overweging dat "wij menen
dat er thans geen voldoende en ernstige redenen meer zijn om (...) af te wijken" van de regel van de openbare verkoop, zonder te antwoorden op bovenvermelde precieze middelen
uit het verzoekschrift waarmee het belang van de verkoop uit de hand was aangetoond, is
niet regelmatig gemotiveerd en schendt derhalve artikel 149 van de Grondwet.
6. In het verzoekschrift (nr. 3 en bijlage 1) was uitdrukkelijk verwezen naar het "bij
(het) rekwest gevoegd bod" van de echtgenoten D.S. voor een prijs van 7.000.000 BEF.
Door te steunen op de overweging dat "bij het verzoekschrift niet alle door de wet vereiste stukken gevoegd zijn" is de bestreden beslissing aangetast door een motiveringsgebrek nu het in het ongewisse laat welke stukken de eisers hadden moeten voorleggen en
nalieten voor te leggen. Het Hof wordt aldus in de onmogelijkheid geplaatst zijn wettigheidscontrole uit te oefenen. Derhalve schendt de beslissing artikel 149 van de Grondwet.
In zover de beslissing oordeelt dat het bovenbedoelde koopaanbod niet werd overgelegd, laat het enerzijds na te antwoorden op het verzoekschrift waarin (nr. 3) uitdrukkelijk
verwezen werd naar dit koopaanbod (schending van artikel 149 van de Grondwet) en miskent het anderzijds de bewijskracht van het verzoekschrift (nr. 3, lid 1) en van de bijlage 2
bij dit verzoekschrift aangezien daaruit (nr. 3, lid 1 en bijlage 2) onmiskenbaar blijkt dat
het stuk houdende bedoeld koopaanbod bij het verzoekschrift was gevoegd (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
In zover de bestreden beslissing tenslotte lijkt te oordelen dat bij het verzoekschrift
overeenkomstig artikel 580bis (1580bis) van het Gerechtelijk Wetboek nog andere stukken dan het aankoopbod dienen gevoegd te worden schendt het deze wetsbepaling aangezien het aankoopbod het enige bij een verzoek ex artikel 1580bis van het Gerechtelijk
Wetboek vereiste stuk is.

IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Overwegende dat in het geval van uitvoerend beslag op onroerend goed, de beslagrechter, krachtens artikel 1580bis, eerste en derde lid van het Gerechtelijk
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Wetboek, de verkoop uit de hand van het in beslag genomen onroerend goed in
het belang van de partijen slechts mag bevelen, na de hypothecaire of bevoorrechte schuldeisers, degenen die een bevel of een exploot van beslaglegging hebben laten overschrijven, de beslagene en desgevallend de derde houder te hebben
gehoord of bij gerechtsbrief behoorlijk te hebben opgeroepen;
Dat de bestreden beslissing het verzoek van de eisers om tot verkoop uit de
hand te machtigen afwijst;
Dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat de eisers
die beslagenen zijn, door de beslagrechter werden gehoord;
Dat de bestreden beslissing in zoverre artikel 1580bis, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt de bestreden beschikking;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beschikking;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de beslagrechter van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Gent.
19 februari 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. De Gryse.

Nr. 92
1° KAMER - 19 februari 2004

1º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) TUCHTRECHTELIJKE VERVOLGING - VERDEDIGING - WIJZE WAAROP DE VERDEDIGING
WORDT GEORGANISEERD - GEVOLG.
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - RECHT VAN VERDEDIGING - WIJZE WAAROP DIEGENE DIE TUCHTRECHTELIJK
WORDT VERVOLGD ZIJN VERDEDIGING HEEFT GEORGANISEERD - GEVOLG.
3º RECHT VAN VERDEDIGING — TUCHTZAKEN - WIJZE WAAROP DIEGENE DIE
TUCHTRECHTELIJK WORDT VERVOLGD ZIJN VERDEDIGING HEEFT GEORGANISEERD - GEVOLG.
1º, 2° en 3° Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en van het recht op
een eerlijk proces, zoals vervat in artikel 6, §1 E.V.R.M., dat het recht impliceert om zelf
de wijze te bepalen waarop men zijn verdediging organiseert, houdt in dat een
tuchtrechtelijk vervolgd architect niet kan worden veroordeeld omwille van de wijze
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waarop hij zijn verdediging heeft waargenomen1. (Art. 6 E.V.R.M.)
(H. T. ORDE VAN ARCHITECTEN, publiekrechtelijk rechtspersoon)

ARREST

(A.R. D.03.0002.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 18 december 2002 gewezen door de raad van beroep van de Orde van architecten, met het Nederlands als
voertaal.
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.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
Tweede middel
Overwegende dat het recht op een eerlijk proces, zoals vervat in artikel 6.1.
E.V.R.M., het recht impliceert om zelf de wijze te bepalen waarop men zijn verdediging organiseert;
Overwegende dat de bestreden beslissing een schorsing van een jaar uitspreekt
op grond dat eiser inbreuk heeft gepleegd op artikel 49 van de wet van 26 juni
1963 en artikel 111 van het Huishoudelijk Reglement door geen bijdragen te
hebben betaald, of laattijdig, en op artikel 29 van het reglement van 16 december
1983 van de beroepsplichten der architecten, door de Nationale Raad van de
Orde der Architecten vastgesteld en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 18
april 1985, door te weigeren zijn medewerking te verlenen aan het onderzoek en
niet aanwezig te zijn geweest op het verhoor door het Bureau op 28 februari
2000;
Overwegende dat de bestreden beslissing oordeelt dat "uit de uitnodigingsbrief
van het bureau (22.11.99) (...) (eiser) niet anders (kon) dan verstaan dat het gesprek over de niet-betaling van de bijdragen zou gaan en dat
het doel van het gesprek uiteraard alleen kon zijn het antwoord op de vraag of
(eiser) al dan niet een aanvaardbare verklaring voor de niet-betaling kon geven.
Hij werd derhalve uitgenodigd niet om tegen zichzelf te getuigen of te bekennen, maar om voor zichzelf op te komen en zich te verdedigen t.a.v. de niet-betaling van de bijdragen"; dat hieruit volgt dat de bestreden beslissing eiser tuchtrechtelijk veroordeelt omwille van de wijze waarop hij zijn verdediging heeft
waargenomen;
Dat de bestreden beslissing aldus het algemeen rechtsbeginsel van het recht
1 Zie Cass., 24 aug. 1998, A.R. P.98.1007.N, nr. 371.
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van verdediging miskent en artikel 6.1. E.V.R.M. schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt de bestreden beslissing;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing;
Veroordeelt verweerster in de kosten;
Verwijst de zaak naar de raad van beroep van de architecten, anders samengesteld.
19 februari 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 93
1° KAMER - 20 februari 2004

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE —
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - RAMING - FORFAITAIRE RAMING VERWERPING VAN DE VOORGESTELDE BEREKENINGSWIJZE - VERANTWOORDING.
2º INTERESTEN — COMPENSATOIRE INTERESTEN - BEGRIP.
3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — INTERESTEN
- COMPENSATOIRE INTERESTEN - BEGRIP.
1º De rechter mag slechts de raming ex aequo et bono aanwenden mits hij de redenen
aangeeft waarom hij de door de getroffene voorgestelde berekeningswijze niet kan
aannemen en tevens vaststelt dat de schade onmogelijk anders kan worden bepaald1.
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
2º en 3° Compensatoire interest vormt een aanvullende vergoeding tot herstel van de
schade die uit de muntontwaarding en de uitgestelde vergoeding is ontstaan; die interest
heeft betrekking op de omvang van de schade, de interestvoet ervan moet door de
bodemrechter worden bepaald2.
(L. T. J. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0527.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 19 januari 2000 door het
Hof van Beroep te Luik is gewezen.
1 Zie Cass., 5 dec. 2001, A.R. P.01.1115.F, nr. 674.
2 Zie Cass., 13 sept. 2000, A.R. P.00.0204.F, nr. 465.
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II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middelen
(...)
IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede middel
Overwegende dat de rechter een raming ex aequo et bono mag aanwenden
mits hij de redenen aangeeft waarom hij de door de getroffene voorgestelde berekeningswijze niet kan aannemen en tevens vaststelt dat de schade onmogelijk anders kan worden bepaald;
Overwegende dat het arrest, met betrekking tot de kledijschade, oordeelt "dat
een raming ex aequo et bono op een bedrag van 50.000 Bef eiser billijk zal vergoeden", zonder aan te geven waarom eisers berekeningswijze niet kon worden
aangenomen en zonder vast te stellen dat de schade niet anders dan naar billijkheid kon worden bepaald;
Dat het derhalve zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
(...)
5. Vijfde middel
Overwegende dat compensatoire interest een aanvullende vergoeding vormt
tot herstel van de schade die uit de muntontwaarding en de uitgestelde vergoeding is ontstaan; dat die interest betrekking heeft op de omvang van de schade en
de interestvoet ervan door de bodemrechter moet worden bepaald;
Overwegende dat de appèlrechters, door te beslissen, enerzijds, interest tegen
de wettelijke rentevoet toe te kennen op de onkosten en uitgaven, en anderzijds,
interest tegen de verminderde rentevoet van 4 pct. op de overige vergoedingen,
geactualiseerd op de dag van de uitspraak van het arrest, hun beslissing regelmatig met redenen hebben omkleed en naar recht hebben verantwoord;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de kledijschade en over het voorbehoud dat eiser voor de toekomst maakt;
Verwerpt de voorziening voor het overige;
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 Bergen.
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20 februari 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Gedeeltelijk andersluidende conclusie3 van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Simont, Draps en Gérard.

Nr. 94
3° KAMER - 23 februari 2004

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — ALGEMEEN SCHADEVERHINDEREND KARAKTER VAN EEN WETTELIJKE, CONTRACTUELE OF REGLEMENTAIRE
VERPLICHTING - CRITERIUM.
2º ARBEIDSONGEVAL — AANSPRAKELIJKHEID — DERDE - WEG NAAR EN VAN HET
WERK - OVERHEIDSPERSONEEL - PUBLIEKRECHTELIJK RECHTSPERSOON - INDEPLAATSSTELLING VERZEKERAAR VAN DE AANSPRAKELIJKE DERDE - GETROFFENE - VERSLAG VAN IN DER MINNE
AANGEWEZEN DESKUNDIGEN - RECHTEN.
3º ARBEIDSONGEVAL — OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS WEG NAAR EN VAN HET WERK - AANSPRAKELIJKHEID - DERDE - PUBLIEKRECHTELIJK
RECHTSPERSOON - BEZOLDIGING - BETALING - GETROFFENE - INDEPLAATSSTELLING VERZEKERAAR VAN DE AANSPRAKELIJKE DERDE - GETROFFENE - VERSLAG VAN IN DER MINNE
AANGEWEZEN DESKUNDIGEN - RECHTEN.
4º INDEPLAATSSTELLING - WETTELIJKE INDEPLAATSSTELLING ARBEIDSONGEVAL - OVERHEIDSPERSONEEL - WEG NAAR EN VAN HET WERK - AANSPRAKELIJKHEID
- DERDE - PUBLIEKRECHTELIJK RECHTSPERSOON - BEZOLDIGING - BETALING - VERZEKERAAR VAN
DE AANSPRAKELIJKE DERDE - GETROFFENE - VERSLAG VAN IN DER MINNE AANGEWEZEN
DESKUNDIGEN - RECHTEN.
1º Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit niet uit
dat schade in de zin van artikel 1382 B.W. ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de inhoud of
de strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, die uitgave of prestatie
definitief voor rekening moet blijven van degene die zich ertoe heeft verbonden of die ze
ingevolge de wet of het reglement moet verrichten1. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
2º, 3° en 4° Inzake ongevallen op de weg naar en van het werk in de overheidssector mag
de rechter, bij de vaststelling van de rechten van de publiekrechtelijke rechtspersoon die
de last draagt van de aan de getroffene gedurende het tijdvak van tijdelijke
arbeidsongeschiktheid betaalde bezoldiging, zich niet baseren op de rechten die aan de
getroffene, naar gemeen recht, zijn toegekend op grond van het verslag van een
deskundige die in der minne is aangewezen bij een tussen de getroffene en de
verzekeraar van de aansprakelijke derde gesloten overeenkomst2. (Art. 14, §3, tweede lid
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel)
(FRANSE GEMEENSCHAP T. AXA BELGIUM N.V.; t.a.v. de BELGISCHE STAAT – Minister van Volksgezondheid,

3 Het O.M. concludeerde dat het tweede middel, betreffende de vestimentaire schade, niet gegrond
was omdat de in dit geval door eiser voorgestelde “berekeningswijze” slechts tot stand kwam vanuit
een forfaitaire raming van de schade en dat de appèlrechters bijgevolg hun forfaitaire raming in de
plaats mochten stellen van die welke door eiser was voorgesteld.
1 Cass., 19 feb. 2001, A.R. C.99.0014.N, nr. 97; 19 feb. 2001, A.R. C.99.0183.N, nr. 98; 19 feb.
2001, A.R. C.99.0228.N, nr. 99; 19 feb. 2001, A.R. C.00.0242.N, nr. 100; 10 april 2003, A.R.
C.01.0329.F, nr. 245; zie Cass., 13 juni 2001, A.R. P.01.0431.F, nr. 357.
2 Zie Cass., 19 okt. 1994, A.R. P.94.0587.F, nr. 441.
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Consumentenbescherming en Leefmilieu)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0188.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 mei 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van 27 januari 2004 heeft de eerste voorzitter de zaak verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan:
...
IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel:
Overwegende dat een publiekrechtelijk rechtspersoon, wanneer zij ten gevolge
van de fout van een derde, op grond van contractuele, wettelijke of reglementaire
verplichtingen, gehouden is aan één van haar personeelsleden de bezoldiging en
de erop betrekking hebbende lasten door te betalen, zonder de arbeidsprestaties
van dat personeelslid te genieten, recht heeft op vergoeding, in zoverre zij daardoor schade lijdt;
Dat het bestaan van een dergelijke verplichting niet uitsluit dat er schade is in
de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, behalve wanneer uit de
overeenkomst, de wet of het reglement volgt dat de betaling definitief ten laste
moet blijven van degene die daartoe op die grondslag gehouden is;
Overwegende dat het arrest, met aanneming van de gronden van het beroepen
vonnis, vaststelt dat eiseres aan één van haar personeelsleden, aan wie een ongeval op de weg naar en van het werk is overkomen, de gedurende het tijdvak van
tijdelijke arbeidsongeschiktheid verschuldigde bezoldiging heeft betaald en daarvan de terugbetaling vordert van verweerster;
Dat het arrest beslist dat "het oorzakelijk verband te dezen verbroken is, in zoverre [eiseres] haar eigen schuld betaald heeft overeenkomstig het statuut van de
getroffene";
Dat het arrest, daar het niet vaststelt dat uit de wet, het reglement of de overeenkomst krachtens welke eiseres de door haar aan haar personeelslid gedane betalingen heeft teruggevorderd volgt dat zij te haren laste moeten blijven, de beslissing waarbij de op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek gegronde rechtsvordering van eiseres wordt afgewezen niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Tweede middel:
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Eerste onderdeel:
Overwegende dat, krachtens het op de feiten toepasselijke artikel 14, §3 van de
wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen,
voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de
overheidssector, de rechtspersonen of de instellingen waarop de wet van toepassing is en die de last van de bezoldiging dragen, van rechtswege treden in alle
rechten, vorderingen en rechtsmiddelen die het slachtoffer mocht kunnen doen
gelden tegen de persoon die verantwoordelijk is voor het arbeidsongeval of de
beroepsziekte tot het bedrag van de bezoldiging uitgekeerd gedurende de periode
van tijdelijke ongeschiktheid;
Dat, met toepassing van die bepaling, de gesubrogeerde persoon op grond van
de subrogatie het recht heeft om alle gegevens, met inbegrip van de medische,
die de raming van de geleden schade mogelijk kunnen maken, met alle toegestane bewijsmiddelen te doen vaststellen door het met de kennisneming van de subrogatoire vordering belaste rechtscollege;
Dat, te rekenen van de betaling van de bezoldiging die de overgang van de
schuldvordering tot stand brengt, het vorderingsrecht een verkregen recht is voor
de gesubrogeerde, zodat geen enkele daad betreffende de subrogant afbreuk kan
doen aan dat recht;
Dat voormeld artikel 14, §3, eraan in de weg staat dat de rechten van de gesubrogeerde gebonden zouden kunnen zijn aan die welke de getroffene, volgens het
gemeen recht, bezit op grond van het verslag van een deskundige, die in der minne is aangewezen in een tussen de getroffene en de verzekeraar van de aansprakelijke derde gesloten overeenkomst;
Overwegende dat het arrest, met aanneming van de gronden van het beroepen
vonnis, vaststelt dat eiseres aan haar personeelslid, dat door het litigieuze arbeidsongeval getroffen was, de gehele wedde heeft betaald gedurende het gehele
tijdvak van tijdelijke arbeidsongeschiktheid; dat het arrest niet vaststelt dat de
overeenkomst die tussen de getroffene en de verzekeraar van de voor het ongeval
aansprakelijke derde in der minne is gesloten met het oog op het deskundigenonderzoek, voorafgaat aan het ontstaan van het subrogatierecht van eiseres;
Dat het arrest beslist dat "het in der minne gedane medisch deskundigenonderzoek enkel betrekking heeft op de puur medische aspecten, bijgevolg geen afstand van recht heeft teweeggebracht en geen dading is waardoor het tegen [eiseres] niet zou kunnen worden aangevoerd" en dat "de schadevergoeding dus volgens het in der minne opgemaakte deskundigenverslag uitsluitend betrekking
heeft op het tijdvak van 1 april 1989 tot 31 oktober 1989 en wordt toegekend
naar rato van 25 pct.";
Dat het arrest, door de rechten van eiseres enkel vast te stellen op grond van
het medisch deskundigenverslag dat in der minne is opgemaakt ingevolge een
tussen het slachtoffer en de verzekeraar van de aansprakelijke derde gesloten
overeenkomst, zonder acht te slaan op de overige, door eiseres aangevoerde gegevens ter raming van de schade, artikel 14, §3 van de wet van 3 juli 1967
schendt;
Dat het onderdeel, in zoverre, gegrond is;
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Tweede onderdeel:
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van dit onderdeel, daar
het niet tot ruimere cassatie kan leiden;
En overwegende dat eiseres er belang bij heeft dat het arrest bindend zou worden verklaard voor de partij die te dien einde voor het Hof opgeroepen is in de
zaak;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek gegronde rechtsvordering van eiseres afwijst en uitspraak doet
over de subrogatoire rechtsvordering van eiseres tegen verweerster en over de
kosten;
Verklaart het arrest bindend voor de Belgische Staat;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
23 februari 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Draps en De Bruyn.

Nr. 95
3° KAMER - 23 februari 2004

1º DESKUNDIGENONDERZOEK - BURGERLIJKE ZAKEN - TEGENSPREKELIJK
KARAKTER - VERZUIM - GEEN NIETIGHEID - RECHT VAN VERDEDIGING.
2º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN DESKUNDIGENONDERZOEK - TEGENSPREKELIJK KARAKTER - VERZUIM - GEEN NIETIGHEID GEVOLG.
1º en 2° Wanneer een deskundigenonderzoek niet is geschied overeenkomstig de regels
van het Gerechtelijk Wetboek die het tegensprekelijk karakter ervan waarborgen, doch
die niet op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven, kan daaruit niet noodzakelijk
worden afgeleid dat het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging is
geschonden1. (Art. 978 Ger.W.; Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van
verdediging)
(SOCIETE FINANCIERE DES CAOUTCHOUCS N.V. T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0209.F)
1 Zie Cass., 8 mei 1978, A.C. 1978, 1048; 22 mei 1978, ibid., 1978, 1109.
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 20 december 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van 30 januari 2004 heeft de eerste voorzitter de zaak naar de
derde kamer verwezen.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd..
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan:
...
IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel:
Overwegende dat, enerzijds, het verzuimen van de bij artikel 978 van het Gerechtelijk Wetboek opgelegde rechtsvormen, die bedoeld zijn om het tegensprekelijk karakter van het deskundigenonderzoek te waarborgen, niet de nietigheid
van dat deskundigenonderzoek tot gevolg heeft, daar de wet daarop niet uitdrukkelijk een dergelijke nietigheid stelt;
Overwegende dat, anderzijds, het arrest overweegt dat "de gerechtsdeskundige
zijn ontwerp van verslag tweemaal heeft gewijzigd teneinde rekening te houden
[met de] opmerkingen [van eiseres]", dat "er, gelet op de aan de deskundige gegeven opdracht, weinig redenen waren voor voorafgaande beschouwingen los
van enige, door cijfermateriaal gestaafde conclusie, [dat] de deskundige, in strijd
met wat [eiseres] verklaart, geantwoord heeft op haar opmerkingen en die van
haar technisch raadsman, [dat] het niet terzake doet dat die antwoorden niet uitdrukkelijk vermeld staan in het eerste ontwerp van verslag, aangezien ze wel
voorkomen in de latere verslagen, [dat] de deskundige rekening gehouden heeft
met de opmerkingen van de technisch raadsman van [eiseres] betreffende de invloed van de kapitaalsverhogingen op de verhogingen van de eigen middelen van
de Private Kas, aangezien hij de passus in zijn ontwerp van verslag die daarop
zinspeelde weggelaten heeft, ten onrechte volgens [eiseres, en dat] de drie versies van het verslag van de gerechtsdeskundige niet met elkaar in tegenspraak
zijn, maar weergeven hoe de gedachtegang van de deskundige is geëvolueerd onder invloed van de opmerkingen van [eiseres] en haar raadslieden";
Dat het arrest op grond van die feitelijke overwegingen wettig heeft kunnen
weigeren het litigieuze verslag uit het debat te weren;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Tweede middel:
Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat het hof van beroep in zijn arrest
van 22 februari 2001 op definitieve wijze heeft beslist dat bij de waardebepaling
van de betwiste deelbewijzen rekening moest worden gehouden met de op 20
april 1995 gebeurde kapitaalsverhoging van de vennootschap Private Kas Bank;
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Overwegende dat het arrest van 22 februari 2001 vaststelt dat de partijen zijn
overeengekomen dat "de prijs van de aandelen zal worden vastgesteld met inachtneming van hun boekhoudkundige waarde en hun verhandelbaarheid (volgens de balans van de Private Kas Bank)";
Dat het overweegt "dat de partijen met de term 'balans' de door de algemene
vergadering goedgekeurde balans van de Private Kas hebben bedoeld en niet gelijk welk saldo van de activa en passiva op een gekozen ogenblik; [...] dat de in
aanmerking te nemen balans logischerwijze die van 1994 is; [...] dat uit geen enkel in het debat overgelegde stuk blijkt dat [de] kapitaalsverhoging reeds werd
overwogen in augustus 1994" en "dat de boekhoudkundige waarde van de door
de [verweerders] afgestane aandelen dus wel degelijk moet worden vastgesteld
op basis van de balans van de Financière op 30 juni 1995, die de jaarrekeningen
van de Private Kas op 31 december 1994 in aanmerking neemt";
Dat het vervolgens beslist een deskundige aan te wijzen om "de boekhoudkundige waarde van de 2.301 aandelen van de vennootschap Financière Privée, die
in het bezit waren van de [verweerders], vast te stellen op grond van de op 31 december 1994 opgemaakte en door de algemene vergadering van 20 april 1995
goedgekeurde balans en op grond van de op 30 juni 1995 opgemaakte en door de
algemene vergadering van 26 oktober 1995 goedgekeurde balans van de vennootschap Financière Privée;
Overwegende dat het bestreden arrest, dat bij de raming van de prijs van de betwiste aandelen geen acht slaat op de kapitaalsverhoging van de Private Kas
Bank van 20 april 1995, datgene wat het arrest van 22 februari 2001 op definitieve wijze had beslist, niet ter discussie stelt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
23 februari 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. T'Kint en Nelissen Grade.
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EISER TOT HERSTEL - GEVOLG.
1º en 2° Het ambt van de stedenbouwkundig inspecteur kan, op grond van het waarnemen
van het hem wettelijk opgedragen algemeen belang, als eiser tot herstel in stedenbouw,
zelfstandig cassatieberoep instellen1. (Art. 149 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999)
(GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR T. V.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal M. De Swaef:
1. De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur heeft cassatieberoep ingesteld tegen het
arrest van het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer, van 27 juni 2003.
De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur heeft dit cassatieberoep ingesteld in de
hoedanigheid van vrijwillig tussenkomende partij. Het bestreden arrest heeft de vrijwillige
tussenkomst van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur, die een daartoe strekkend
verzoekschrift ter griffie van het Hof van Beroep te Gent op 13 maart 2002 heeft
neergelegd, ontvankelijk verklaard. Het bestreden arrest overweegt “dat de decreetgever,
door aan de in art. 149, §1 genoemde instanties het recht te geven een herstelvordering te
richten tot de met de kennisneming van de zaak belaste rechtbank en door aan die
rechtbank de bevoegdheid te verlenen om op die vordering recht te doen onverminderd de
toepassing van de strafwet, die instanties de mogelijkheid heeft gegeven vrijwillig tussen
te komen voor het strafgerecht”.
Voorts beslissen de appèlrechters over het hoger beroep van het Openbaar Ministerie
“dat er geen regelmatige herstelvordering met erop gesteunde vordering tot verbeurte van
een dwangsom meer aanhangig is waarover het Hof nog uitspraak zou dienen te doen”.
Tegen deze beslissing voert de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur drie middelen
aan. Alvorens de gegrondheid van deze middelen te onderzoeken, rijst de vraag of de
gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur wel op ontvankelijke wijze cassatieberoep kan
instellen en, meer algemeen, welke processuele rol hij in een strafgeding kan vervullen.
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep ingesteld door de gewestelijk
stedenbouwkundig inspecteur
2. De vraag of de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur deel kan nemen aan het debat voor de strafrechter en zo ja, in welke hoedanigheid, is sinds enkele jaren opnieuw actueel. Sinds het arrest van het Hof van 26 april 1989 2 kan de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur niet meer als burgerlijke partij voor de strafrechter optreden. De praktijk
heeft evenwel gezocht naar andere mogelijkheden om hem toch aan het debat voor de
strafrechter te laten deelnemen. Zo is voorgesteld geworden hem als vrijwillig tussenkomende partij tot het strafproces toe te laten, zoals het bestreden arrest heeft beslist, of hem
toe te laten “persoonlijk te verschijnen”3. De aarzelingen omtrent de precieze hoedanigheid waarin de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur voor de strafrechter kan optreden, houden verband met het specifiek juridisch statuut van de herstelvordering. De vele
vragen die hierbij rijzen, onder meer op het vlak van de verjaring – waarover het Hof zich
recentelijk heeft moeten buigen4 – rechtvaardigen naar mijn mening dat dit statuut aan een
nieuw onderzoek wordt onderworpen. Het lijkt evenwel nuttig vooraf een stand van zaken
te geven met betrekking tot de rechtspositie van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur in het bijzonder.
1. De rechtspositie van het bestuur (de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur of het
1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Cass., 26 april 1989, A.R. nr. 5930, A.C. 1989, nr. 486 en Bull. 1989, nr. 486 met concl. advocaatgeneraal LIEKENDAEL.
3 In die zin Brussel, 4 juni 2003, NjW 2003, 969.
4 Cass., 13 mei 2003, A.R. P.02.1621.N.

Nr. 96 - 24.2.04

HOF VAN CASSATIE

291

college van burgemeester en schepenen) voor de strafrechter volgens de geldende
rechtspraak
3. In het arrest van 26 april 19895, gewezen in voltallige terechtzitting, oordeelde het
Hof dat het door de strafrechter opgelegde bevel tot herstel van de plaats in de vorige staat
behoort tot de “beslissingen op de door het openbaar ministerie ingestelde rechtsvordering”. Toenmalig advocaat-generaal Liekendael betoogde in haar conclusie waarom het
herstel van de plaats in de vorige staat, hoewel van civielrechtelijke aard, tot de “strafvordering” behoort. Met “strafvordering” bedoelde zij niet alleen de rechtsvordering tot toepassing van de straffen maar ook tot datgene wat de strafrechtelijke veroordeling aanvult,
zoals het bevel tot herstel van de plaats in de vorige staat6. Hieruit leidde zij de volgende
regels omtrent de rechtspositie van (destijds) de gemachtigde ambtenaar af:
– wanneer de gemachtigde ambtenaar een herstelmaatregel vordert, handelt hij
krachtens de bevoegdheid die de wet7 hem toekent;
– hij is niet persoonlijk benadeeld door het bouwmisdrijf maar treedt op ter
bescherming van het algemeen belang8;
– zijn optreden beperkt zich tot het maken van een keuze uit de drie herstelmaatregelen
waarin de wet voorziet; hij is geen partij in het proces9;
– het staat aan het openbaar ministerie de toepassing van de herstelmaatregel te
vorderen; zo ook staat het aan het openbaar ministerie zo nodig rechtsmiddelen aan te
wenden10.
Het Hof heeft deze analyse in talrijke latere arresten bevestigd:
– de herstelmaatregel, hoewel van civielrechtelijke aard, behoort tot de strafvordering
en wordt door de wet voorgeschreven als verplichte aanvulling van de strafrechtelijke
veroordeling11;
– de gemachtigde ambtenaar (of het college van burgemeester en schepenen) kan zich
niet burgerlijke partij stellen bij gebrek aan een persoonlijk geleden schade12;
– evenmin kan het gewest (of de gemeente), als niet blijkt dat het herstel in de vorige
staat wordt gevorderd als herstel in natura van een schade aan de particuliere belangen
van het gewest (of de gemeente), zich burgerlijke partij stellen13;
– wanneer een beslissing het door de gemachtigde ambtenaar verdedigde algemeen
belang schaadt, is het de taak van het openbaar ministerie de bij de wet bepaalde
5 Supra voetnoot 2.
6 Conclusie advocaat-generaal LIEKENDAEL vóór Cass., 26 april 1989, Bull. en Pas. 1989, I, p. 893,
nrs. 11 en 12.
7 Destijds art. 65 Stedenbouwwet, thans, voor het Vlaamse Gewest, art. 149 van het decreet van 18
mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (D.R.O.).
8 Conclusie advocaat-generaal LIEKENDAEL vóór Cass., 26 april 1989, Bull. en Pas. 1989, I, p. 894, nr.
22.
9 Conclusie advocaat-generaal LIEKENDAEL vóór Cass., 26 april 1989, Bull. en Pas. 1989, I, p. 895, nr.
24.
10 Conclusie advocaat-generaal LIEKENDAEL vóór Cass., 26 april 1989, Bull. en Pas. 1989, I, p. 896,
nr. 29.
11 O.a. Cass., 20 januari 1993, A.R. nr. 9672, nr. 39; 21 september 1993, A.R. nr. 6277, nr. 359; 12
april 1994, A.R. P.93.0325.N, nr. 171; 16 mei 1995, A.R. P.94.0822.N, nr. 239; 25 april 1996, A.R.
P.94.1188.N, nr. 129; 25 februari 1997, A.R. P.96.0125.N, nr. 108;19 mei 1999, A.R. P.98.1393.F,
nr. 292; 11 september 2001, A.R. P.99.0324.N. met concl. O.M.
12 Cass., 20 januari 1993, A.R. nr. 9894, nr. 39ter; 27 februari 1996, A.R. P.95.0952.N, nr. 86; 25
april 1996, gecit.; 7 mei 1996, A.R. P.94.1243.N, nr. 152; 22 oktober 1996, A.R. P.95.0540.N, nr.
394; 29 oktober 1996, A.R. P.96.0336.N, nr. 406.
13 Cass., 20 januari 1993, A.R. nr. 9894, nr. 39ter (en in dezelfde zin Cass., 20 januari 1993, A.R. nr.
9672, nr. 39); 22 juni 1999, A.R. P.97.0664.N, nr. 382; 11 mei 2000, A.R. C.97.0158.N, nr. 288.

292

HOF VAN CASSATIE

24.2.04 - Nr. 96

rechtsmiddelen aan te wenden14; bij gebrek aan hoedanigheid van burgerlijke partij is een
door de gemachtigde ambtenaar ingesteld hoger beroep15 of een cassatieberoep16 niet
ontvankelijk.
4. Deze rechtspraak stelde een einde aan een voordien niet ongebruikelijke praktijk
waarbij de bevoegde bestuurlijke overheid zich voor de strafrechter burgerlijke partij stelde ten einde het herstel te doen bevelen. Zeker, op basis van een rechtspraak die wortelt in
wetgeving uit de 19de eeuw en die als model voor de Stedenbouwwet diende, kon de
strafrechter, ook wanneer het herstel afhankelijk was van een daartoe strekkend verzoek
van het bestuur, dit herstel bevelen zonder burgerlijkepartijstelling. Het volstond dat het
bestuur zijn wil duidelijk te kennen gaf bij eenvoudige brief gericht aan het openbaar ministerie – een regel die het Hof inzake stedenbouw in talrijke arresten heeft bevestigd17 en
thans voor het Vlaamse Gewest zelfs bij decreet werd vastgelegd (art. 149, §2 D.R.O.).
Deze regel sloot evenwel de ontvankelijkheid van een burgerlijkepartijstelling door het
bestuur niet uit. Integendeel, deze regel was alleen ingegeven door de zorg het bestuur
niet ertoe te noodzaken zich burgerlijke partij te stellen en zich bijgevolg als partij in het
strafgeding te manifesteren om het herstel door de strafrechter te laten bevelen18.
14 Cass., 21 september 1993, gecit.; 27 februari 1996, gecit.; 22 oktober 1996, gecit.; 6 oktober 1998,
A.R. P.97.0483.N, nr. 430; 11 september 2001, gecit. (de bevoegdheid van het openbaar ministerie
om hoger beroep in te stellen tegen de door de eerste rechter bevolen herstelmaatregel is niet afhankelijk van een voorafgaande toestemming van de gemachtigde ambtenaar of van het college van burgemeester en schepenen).
15 Cass., 22 oktober 1996, gecit.
16 Cass., 27 februari 1996, gecit.
17 Zie o.a. Cass., 17 september 1974, A.C. 1975, 70; 9 oktober 1985, A.R. nr. 4429, nr. 78; 3 december 1985, A.R. nr. 8941, nr. 224; 9 december 1992, A.R. nr. 186, nr. 781; 7 mei 1996, A.R.
P.95.0234.N, nr. 156. De regel dat de wet geen vereisten stelt omtrent de wijze waarop de herstelvordering aan de rechterlijke overheid kenbaar wordt gemaakt blijkt o.a. ook uit Cass., 25 april 1984,
A.R. nr. 3504, nr. 492; 5 februari 1985, A.R. nr. 8477, nr. 331; 14 november 1989, A.R. nr. 2227, nr.
157; 29 oktober 1996, gecit.; 6 oktober 1998, gecit.; 7 oktober 2003, A.R. P.03.0260.N.
18 Zo bepaalde art. 10 van de wet van 1 februari 1844 sur la police de la voirie (Pasin. 1844, p. 21,
nr. 10): “Outre la pénalité, le juge de paix prononcera, s’il y a lieu, la réparation de la contravention,
en condamnant les contrevenants à rétablir les lieux dans leur état primitif, par la démolition, la
destruction ou l’enlèvement des ouvrages illégalement exécutés. Toutefois, le condamné aura
l’option d’exécuter les conditions légalement imposées par les arrêtés d’autorisation”. Deze bepaling
werd door art. 2 van de wet van 28 mei 1914 portant revision de la loi des 1er février 1844-15 août
1897, sur la police de la voirie (Pasin. 1914, p. 362, nr. 226) gewijzigd als volgt: “Outre la pénalité,
le tribunal prononcera, si l’administration le demande, la réparation de la contravention (…)”. Tijdens de bespreking van de latere wet van 22 december 1970 tot wijziging van de wet van 29 maart
1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, werd de vraag gesteld
of het bestuur dat het herstel vordert, verplicht is zich burgerlijke partij te stellen dan wel of het voldoende is dat het bestuur een vordering bij de rechtbank indient. Die vraag werd als volgt beantwoord: “Na bespreking (…) menen uw Commissies dat de administratie zich geen burgerlijke partij
hoeft te stellen om haar vordering te kunnen indienen. Het volstaat dat zij haar wil duidelijk te kennen geeft door een eenvoudige brief, gericht aan het openbaar ministerie; deze regel is door de rechtspraak aangenomen in talrijke arresten en vonnissen betreffende de wetten van 1844-1914 op de wegenpolitie” (Parl. St. Senaat 1969-70, p. 73, nr. 525; zie ook Hand. Senaat 1970-71, 15 oktober 1970,
76 en 20 oktober 1970, 81-82). Voor een arrest in die zin zie Cass., 18 februari 1924, Pas. 1924, I,
210. Dat een burgerlijkepartijstelling van de gemeente evenwel geen probleem opleverde, blijkt o.a.
uit Cass., 13 juli 1847, Pas. 1847, I, 320; 29 januari 1894, Pas. 1894, I, 103 en 26 mei 1930, Pas.
1930, I, 234.; zie recenter ook nog Cass., 13 november 1979, A.C. 1979-80, 327 en 5 februari 1985,
A.C. 1984-85, nr. 33. Ook uit de parlementaire voorbereiding van de Stedenbouwwet van 1962 blijkt
dezelfde benadering. In de memorie van toelichting werd erop gewezen dat art. 65 geïnspireerd was
door art. 33 van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, “volgens hetwelk de rechtbank bevoegd
is zowel over de straf als over de herstelling uitspraak te doen, zonder dat het bestuur in het geschil
moet tussenkomen. (…) Dat de Staat zich in het geschil mengt, is echter niet uitgesloten; anderzijds
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Vrij snel bleken de praktische nadelen van de oplossingen die het arrest van 26 april
1989 impliceerde19. Het openbaar ministerie bleek niet altijd vertrouwd met de
complexiteit van sommige dossiers; de gemachtigde ambtenaar beschikte niet over de
mogelijkheid de redenen toe te lichten van de door hem gekozen herstelmaatregel; de
rechter ging zelfs in zijn afwezigheid over tot toetsing van de wettigheid van de ingestelde
herstelvordering.
5. Voor deze niet echt bevredigende toestand zocht de praktijk naar een oplossing. Zo
werd voorgesteld de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur vrijwillig te laten tussenkomen. De rechtspraak van het Hof betreffende de wet van 29 juni 1975 betreffende de
handelsvestigingen bood hiervoor steun20. In een arrest van 24 oktober 199021 besliste het
Hof immers “dat de wetgever, door aan de in artikel 16 van de wet van 29 juni 1975 aangewezen instanties het recht te geven een verzoek te richten tot de met de kennisneming
van de zaak belaste rechtbank en door aan die rechtbank de bevoegdheid te verlenen om
op dat verzoek recht te doen onverminderd de toepassing van de strafwet, die instanties de
mogelijkheid heeft gegeven vrijwillig tussen te komen voor het strafgerecht”. Verschillende feitenrechters, zo ook het bestreden arrest dat de zojuist vermelde overweging bijna
woordelijk overneemt, hebben inzake stedenbouw in dezelfde zin beslist22. Gezaghebbende auteurs hebben deze oplossing goedgekeurd23. Ook het Arbitragehof heeft al in die zin
geoordeeld met betrekking tot art. 58, §3 van het decreet van het Waalse Gewest van 27
juni 1996 betreffende de afvalstoffen: de bepaling die aan de rechter oplegt “op verzoek
van de Regering of, bij machtiging, van de ambtenaar die het gewestelijk bestuur leidt” de
verwijdering van de afvalstoffen en de sanering van de site te bevelen kan enkel worden
geïnterpreteerd als een machtiging tot vrijwillige tussenkomst van de voormelde overheid
voor de strafrechter24. Inzake stedenbouw heeft het Arbitragehof evenwel die interpretatie
in het midden gelaten25. De Vlaamse decreetgever heeft eveneens bij herhaling te kennen
gegeven dat hij ervan uitgaat dat de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur als vrijwillig tussenkomende partij voor de strafrechter kan optreden26.
staat voor het bestuur alsmede voor de gemeente en de derde benadeelde voorziening bij de burgerlijke rechtbank open” (Parl. St. Senaat 1958-59, p. 43-44, nr. 124, zie ook p. 81-82).
19 Zie in die zin b.v. P. ARNOU, “Tussenkomst en meerwaarde in het strafrechtelijk stedenbouwgeding”, noot onder Gent, 14 november 1997, A.J.T. 1997-98, 468; S. DE TAEYE, Handhaving ruimtelijke ordening, Gent, Mys & Breesch, 1999, p. 44-45, nrs. 101-102; B. HUBEAU, “Wie kan zich burgerlijke partij stellen bij een herstelvordering inzake stedenbouwmisdrijven?”, T.M.R. 1995, 379; A.
LUST, “Nog over de indirecte legaliteitstoets van de herstelvordering en het Gentse arrest van 31 mei
1996”, R.W. 1997-98, 771.
20 Art. 16 van deze wet – een bepaling die werd geïnspireerd door art. 65 Stedenbouwwet (zie Parl.
St. Senaat 1974-75, p. 6, nr. 584/1) – bepaalt: “Op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of van de Ministers die de economische zaken en de middenstand onder hun bevoegdheid hebben, kan de rechtbank, onverminderd de toepassing van de strafwet, ofwel de intrekking of de opschorting van de toelating ofwel de sluiting van de handelsvestiging bevelen. De rechtbank bepaalt
daarvoor een termijn.”
21 Cass., 24 oktober 1990, A.R. nr. 8027, nr. 103.
22 Zie o.a. Corr. Brugge 6 januari 1997, R.W. 1996-97, noot P. ARNOU; Gent 14 november 1997,
T.R.O.S. 1998, 590, noot G. DEBERSAQUES en A.J.T. 1997-98, noot P. ARNOU; Gent 24 september 1999,
A.J.T. 2000-01, 169.
23 Zie o.a. M. DELNOY, “Infractions et sanctions d’urbanisme: trois questions d’actualité” in X (ed.),
Droit de l’urbanisme et de l’environnement, in Luik, Formation permanente CUP, XVII, 1997, 444445; F. DERUYCK, “De burgerrechtelijke gevolgen van stedebouwmisdrijven” in X (ed.), Publiekrecht.
De doorwerking van het publiekrecht in het privaarecht, Gent, Mys & Breesch, 1997, p. 343-344, nr.
497; S. LUST, “De herstelvordering in het stedenbouwrecht. Een poging tot synthese”, T.R.O.S. 1997,
238.
24 Arbitragehof, 9 oktober 2002, nr. 139/2002, overweging B.5.1.
25 Arbitragehof, 28 maart 2002, nr. 57/2002, overweging B.5.6.
26 Zie de memorie van toelichting bij het latere decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie
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Ook het Hof heeft, althans voor het Waalse Gewest, in een arrest van 13 december
200027 aanvaard dat de gemachtigde ambtenaar voor de strafrechter vrijwillig kan
tussenkomen waaruit voortvloeit dat hij partij is in het geding en bijgevolg over het recht
beschikt om hoger beroep in te stellen tegen de beslissing over de gevorderde
herstelmaatregel. Deze rechtspraak lijkt te steunen op een tekstargument dat wordt
ontleend aan het gewijzigde art. 155, §1 van de Code wallon de l’aménagement du
territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (C.W.A.T.U.P.), zoals gewijzigd door het
decreet van 27 november 1997. Art. 155 werd immers aangevuld met een eerste paragraaf
die luidt als volgt: “Le fonctionnaire délégué ou le collège des bourgmestre et échevins,
d’initiative ou dans le délai que lui fixe le fonctionnaire délégué, peuvent poursuivre
devant le tribunal correctionnel l’un des modes de réparation visés au paragraphe 2 et s’en
informant simultanément” terwijl §2 van dat artikel aanvangt met de woorden: “Outre la
pénalité, le tribunal ordonne, à la demande du fonctionnaire délégué ou du collège des
bourgmestre et échevins ...”. Voorts bepaalt art. 157 C.W.A.T.U.P.: “Le fonctionnaire
délégué ou le collège des bourgmestre et échevins peut poursuivre, devant le tribunal
civil: (…)”.Voor de uitoefening van de herstelvordering voor de strafrechter voorziet art.
155, §1, bijgevolg in een bepaling die gelijkluidend is met die betreffende de
herstelvordering voor de burgerlijke rechter; hieruit wordt afgeleid dat het bevoegde
bestuur niet alleen partij is in het geding voor de burgerlijke rechter maar ook als partij
voor de strafrechter moet kunnen optreden. Auteurs hebben erop gewezen dat dit
tekstargument niet beslissend kan zijn28. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt immers
niet dat de Waalse decreetgever met art. 155, §1, beoogde op dit vlak het bestaande recht
te wijzigen. Art. 155, §1, had tot doel het vereiste van een gezamenlijk akkoord van
gemachtigde ambtenaar en college van burgemeester en schepenen voor het vorderen van
aanpassingswerken of de meerwaarde te schrappen, alsook het eerste initiatief voor het
vorderen van de herstelmaatregel bij het college te leggen29.
In elk geval houdt deze rechtspraak een belangrijke wijziging in ten opzichte van de
oplossingen die het Hof sinds het arrest van 26 april 1989 heeft aangenomen. Het hoeft
geen verwondering te wekken dat deze nieuwe oplossing op zijn beurt een aantal vragen
heeft opgeroepen:
– Staat het formuleren van een herstelvordering bij brief aan de procureur des konings
gelijk met een vrijwillige tussenkomst zodat de bevoegde bestuurlijke overheid steeds
partij wordt30?
– Beschikt het openbaar ministerie met betrekking tot de herstelvordering nog over
vorderingsbevoegdheid; komt die bevoegdheid niet integraal toe aan de bevoegde
bestuurlijke overheid? Kan bijgevolg het openbaar ministerie nog rechtsmiddelen
van de ruimtelijke ordening (Parl. St. Vlaams Parlement 1998-99, p. 72, nr. 1332/1) en de verantwoording van het amendement dat heeft geleid tot het decreet van 4 juni 2003 houdende wijziging
van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat het handhavingsbeleid betreft (Parl. St. Vlaams Parlement 2002-03, p. 7, nr. 1566/2.
27 Cass., 13 december 2000, A.R. P.00.0719.F, nr. 685, Amén. 2001, 163, noot M. DELNOY, T.M.R.
2001, 295, noot P. LEFRANC en G. DEBERSAQUES.
28 M. DELNOY, “L’intervention volontaire des autorités administratives devant le juge pénal en
matière d’infraction d’urbanisme”, noot onder Cass., 13 december 2000, Amén. 2001, 169; P.
LEFRANC en G. DEBERSAQUES, “Een rechtsgrond voor de vrijwillige tussenkomst in het strafgeding in de
drie gewestelijke regelgevingen?”, noot onder Cass., 13 december 2000, T.M.R. 2001, 296-297.
29 Parl. St. Parlement wallon 1996-97, p. 8, nr. 233/1.
30 M. DELNOY, o.c., Amén. 2001, p. 168 en p. 170, nr. 3-4) gaat hiervan uit met als gevolg dat de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur ter zitting moet worden opgeroepen en dat, wanneer hij op de
zitting niet is vertegenwoordigd, ten aanzien van hem bij verstek wordt geoordeeld. Dit standpunt
leidt ertoe dat het bestuur steeds voor de strafrechter als procespartij zou moeten optreden, wat de
wetgever juist heeft willen voorkomen (supra nr. 4).
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aanwenden31?
– Is de vrijwillige tussenkomst voor het eerst in hoger beroep mogelijk32?
– Kan de strafrechter in hoger beroep uitsluitend op het hoger beroep van de
gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur een herstelmaatregel bevelen33?
6. Dat de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur als vrijwillig tussenkomende partij
voor de strafrechter kan optreden, wordt overigens niet algemeen aanvaard. Zo oordeelde
het Hof van Beroep te Brussel in een arrest van 4 juni 200334 dat de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur geen “derde” is die nood zou hebben aan een vrijwillige tussenkomst om zijn vordering voor de strafrechter gestand te doen. Of volgens dit hof van beroep de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur als zodanig voor de strafrechter procespartij is omdat de wet hem belast met het instellen van de herstelvordering, is evenwel
niet geheel duidelijk. Het hof van beroep oordeelde immers ook dat het verschijnen van
de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur een “louter persoonlijk verschijnen” inhoudt.
Het zegde voor recht “dat het de stedenbouwkundige inspecteur is toegelaten persoonlijk,
in het algemeen belang, te verschijnen voor dit hof ten einde te vorderen met betrekking
tot de herstelmaatregelen inzake stedenbouw”. Deze beslissing laat de vraag open of de
gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur ook een rechtsmiddel kan instellen tegen de beslissing over de herstelvordering.
Zoals gezegd houdt de onzekerheid omtrent de juiste rechtspositie van de bestuurlijke
overheid verband met het complexe juridisch statuut van de herstelvordering. Op dat
statuut wordt nu verder ingegaan. Alvorens op de herstelvordering in stedenbouw in te
gaan, wordt eerst het juridische statuut van de herstelvordering, als vordering tot
“teruggave”, onderzocht.
2. Het juridisch statuut van de herstelvordering in het algemeen
7. Zoals hierboven werd opgemerkt35, wortelt de herstelvordering inzake stedenbouw in
wetgeving en rechtspraak uit de 19de eeuw36. Uit de memorie van toelichting bij de latere
31 M. DELNOY is van oordeel dat het openbaar ministerie niet meer met betrekking tot de herstelvordering kan vorderen, o.c., Amén. 2001, p. 169-170, nr. 2, en dat zijn hoger beroep niet meer op de
herstelvordering betrekking kan hebben, p. 172, nr. 9.
32 G. DEBERSAQUES, “Handhavingsmaatregelen” in B. HUBEAU (ed.), De recente evoluties en knelpunten in de ruimtelijke ordening en de stedenbouw 1998-2002. Het nieuwe decreet ruimtelijke ordening
geactualiseerd, Brugge, die Keure, 2002, p. 274-275, nr. 67, meent van niet omdat de vrijwillige tussenkomst agressief of accusatoir van aard zou zijn. Dit kan evenwel worden betwijfeld omdat de herstelvordering al in eerste aanleg op de gebruikelijke wijze zal zijn ingesteld, namelijk bij gewone
brief aan de procureur des konings; in die zin b.v. Gent 24 september 1999, A.J.T. 2000-01, 169, noot
T. DE WAELE; vgl. Gent 22 september 2000, T.M.R. 2001, 178.
33 G. DEBERSAQUES en P. LEFRANC, o.c., T.M.R. 2001, 298, menen van niet wanneer een vrijspraak in
eerste aanleg in kracht van gewijsde is gegaan omdat krachtens art. 149, §1 D.R.O. een herstelmaatregel alleen “naast de straf” mogelijk zou zijn. Dit standpunt gaat eraan voorbij dat ook wanneer de
strafvordering door verjaring is vervallen een herstelmaatregel kan worden bevolen indien de herstelvordering tijdig werd ingesteld; zie in die zin o.a. Cass., 27 april 1993, A.R. nr. 5310, nr. 201.
34 NjW 2003, 969.
35 Hierop wees ook toenmalig advocaat-generaal LIEKENDAEL; zie haar conclusie vóór Cass., 26 april
1989, Bull. en Pas. 1989, I, p. 889-890, nr. 7.
36 Een ander voorbeeld van 19de-eeuwse wetgeving is de wet van 7 mei 1877 sur la police des cours
d’eau non navigables ni flottables, Pasin. 1877, p. 80, nr. 114. Art. 29 bepaalde: “Dans tous les cas
de contraventions à la présente loi, outre la pénalité, le juge prononcera, s’il y a lieu, la réparation de
la contravention (…)”terwijl art. 31 bepaalde “Les communes peuvent agir par action civile pour
obtenir la réparation de tout fait de nature à porter atteinte aux cours d’eau”. Deze bepalingen vindt
men thans terug in de artikelen 13 en 15 van het K.B. van 5 augustus 1970 houdende algemeen politiereglement van de onbevaarbare waterlopen; artikel 15 luidt als volgt: “De Staat, de provinciën en
de gemeenten kunnen, bij burgerlijke rechtsvordering, herstel bekomen van elk feit dat schade aan de
waterlopen kan berokkenen”.
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wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw blijkt dat art. 65 van die wet aansluit op de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen37. De wetgever vatte het herstel op als een vorm van “teruggave” in de brede betekenis die de rechtspraak hieraan in de 19de eeuw gegeven heeft. Zo staat in de memorie
van toelichting te lezen: “De herstelling van de overtredingen, onder meer in wegenzaken,
kan worden bevolen hetzij krachtens een uitdrukkelijke tekst, hetzij zelfs bij ontstentenis
van enige wetsbepaling. De rechtspraak meent immers dat, krachtens artikel 161 van het
Wetboek van Strafvordering, het strafgerecht dat de straf uitspreekt, bij hetzelfde vonnis
over de vorderingen tot teruggave en tot schadevergoeding beslist. Bij ontstentenis van
een uitdrukkelijke tekst kan de rechter bijgevolg bevelen de plaats in de vorige staat te
herstellen, ook omdat het laten voortduren van de inbreuk op de wetten en verordeningen
ondenkbaar is. Derhalve mag men niet meer zeggen dat die herstelling een burgerlijk karakter heeft vermits het vooral om een politiebelang te doen is, zonder dat men van een
straf mag spreken. Het is een bijzaak van de gestelde straf, die in wezen deel uitmaakt van
de bestraffing der overtreding.”
Diezelfde benadering vindt men terug in de parlementaire voorbereiding van de wet
van 22 december 1970 die de wet van 29 maart 1962 heeft gewijzigd. Zij gaat terug op
een arrest van het Hof van 25 april 186438 en op bepaalde rechtsleer waarnaar ook
toenmalig advocaat-generaal Lenaerts in zijn conclusie bij het arrest van het Hof van 9
maart 197639 verwees. Hierop steunt de opvatting dat de herstelvordering deel uitmaakt
van de strafvordering.
Het lijkt misschien vergezocht thans het juridisch statuut van de herstelvordering te
analyseren op basis van een onderzoek van die rechtspraak. Omdat het historisch
argument van belang is geweest bij het ontstaan van de huidige opvattingen over de
herstelvordering, is het toch aangewezen de geschiedenis van de herstelvordering aan een
nader onderzoek te onderwerpen.
2.a. De jurisprudentiële ontwikkeling van de rechtsfiguur van de “teruggave”
8. Zoals al werd opgemerkt, sloot art. 65 Stedenbouwwet aan op art. 33 van de wet van
10 april 1841 op de buurtwegen40. In zijn oorspronkelijke redactie bepaalde art. 33 dat
“outre la pénalité, le juge de paix prononcera, s’il y a lieu, la réparation de la
contravention (…)”. Deze bepaling gaf de rechter de bevoegdheid ambtshalve het herstel
op te leggen, dit betekent ook bij gebreke van een burgerlijkepartijstelling door de gemeente. Van belang is dat de wetgever deze bepaling als een uitzonderingsbepaling be-

37 Het oorspronkelijke art. 65 Stedenbouwwet, vóór de wijziging bij wet van 22 december 1970,
luidde als volgt: “Benevens de straf, beveelt de rechtbank, indien daartoe grond bestaat, de plaats in
de vorige staat te herstellen, bepaalt een termijn daarvoor en beslist dat de burgemeester of de gemachtigde ambtenaar, ingeval het vonnis niet wordt ten uitvoer gelegd, daarin op kosten van de betrokkene zal voorzien. Deze zal worden gedwongen de uitgave terug te betalen tegen overlegging van
een staat, op zijn kosten begroot en invorderbaar verklaard door de voorzitter van de rechtbank waarbij de vordering aanhangig is gemaakt bij verzoekschrift en zonder bemiddeling van een pleitbezorger. (...).” Art. 33 van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen – bepaling die nog steeds van toepassing is – luidt als volgt: “Behalve de straf, zal de politierechtbank, indien daartoe gronden bestaan,
het herstel van de overtreding bevelen binnen de termijn die door het vonnis zal bepaald worden en
beslissen dat, bij gebreke van uitvoering, het gemeentebestuur er in zal voorzien op kosten van de
overtreder, welke krachtens hetzelfde vonnis zal kunnen worden gedwongen tot de terugbetaling van
de kosten op een blote staat opgemaakt door het college van burgemeester en schepenen.
38 Pas. 1864, I, 227. De minister verwees tijdens de bespreking per vergissing naar een arrest van 25
april 1854, zodat advocaat-generaal LENAERTS in zijn conclusie voor het arrest van 9 maart 1976 erop
wees dat hij dit arrest niet in Pasicrisie had teruggevonden, A.C. 1976, 786.
39 A.C. 1976, 784.
40 Pasin. 1841, p. 197, nr. 162.
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schouwde41. Ook de wet van 1 februari 1844 sur la police de la voirie 42 voorzag in een
analoge regeling43. Bij de voorbereiding van die wet wees de wetgever uitdrukkelijk op
het feit dat het ambtshalve herstel een afwijking op het gemeen recht inhield. Meer bepaald wees hij op de niet-toepasselijkheid in België van een Frans edict van 1607 44. Art. 5
van dat edict bepaalde dat “les particuliers, qui ne sont pas exactement conformés aux
permissions par eux obtenues en matière de voirie, doivent être, outre la peine attachée
par la loi à cette contravention, condamnés à détruire la besogne mal plantée”45. Bij de
voorbereiding van de wet bestond verzet tegen de toekenning aan de rechter van de bevoegdheid ambtshalve het herstel te bevelen. De toekenning van een vorderingsbevoegdheid aan het openbaar ministerie genoot de voorkeur van de wetgever. Niettemin aanvaardde hij uiteindelijk een analoge regeling als die waarin de wet op de buurtwegen van
1841 voorzag om een verscheidenheid van regelingen te voorkomen alsook omdat tussen
beide systemen er geen wezenlijk onderscheid bestond. De strafrechter kon immers
slechts het herstel bevelen voor zover de strafvordering bij hem aanhangig is en bij gebreke van een burgerlijkepartijstelling kon de strafvordering slechts door het openbaar ministerie aanhangig worden gemaakt; de bevoegdheid van de rechter om het herstel te bevelen
bij gebrek aan burgerlijkepartijstelling bleef bijgevolg afhankelijk van het initiatief van
het openbaar ministerie: “le juge ne peut appliquer la peine qu’autant qu’il est saisi d’une
poursuite, qui, lorsqu’il n’y a pas de partie civile, ne peut être exercée [que] par le
ministère public. Les tribunaux de police ne peuvent condamner le prévenu à des
réparations civiles, qu’autant qu’ils prononcent une peine contre lui. On peut donc
considérer les réparations comme une conséquence de la peine”46. Naar het oordeel van de
wetgever van 1844 was het herstel dus een “conséquence de la peine” omdat de strafrechter het herstel alleen kon bevelen voor zover de strafvordering bij hem werd ingesteld47.
41 Zie Pasin. 1841, p. 197, nr. 162, voetnoot 2: “Cette disposition s’écarte des principes reçus, en ce
qu’elle permet au juge de répression de prononcer une réparation en faveur de la commune, sans que
celle-ci soit obligée d’intervenir au procès et de se porter partie civile, tandis qu’en règle générale un
juge ne peut prononcer aucune condamnation en faveur d’une personne, si elle n’assiste au litige et si
elle n’en fait la demande formelle. Cependant cette disposition a été admise comme moyen d’obtenir
une prompte répression des contraventions, tout en évitant aux communes des procédures longues et
dispendieuses et des difficultés sans nombre (...)”.
42 Naar deze wet werd verwezen tijdens de parlementaire voorbereiding; zie Parl. Hand. Senaat 20
oktober 1970, 82.
43 Supra voetnoot 18.
44 Zie Pasin. 1844, p. 27-28, nr. 10, voetnoot 3: “Quant aux réparations, il s’est élevé la question de
savoir si le juge pouvait les prononcer sur la poursuite de l’action publique. Le siège de la difficulté
était dans le texte de l’art. 161 du Code d’instruction criminelle, relatif aux tribunaux de simple
police, et déclaré commun aux tribunaux correctionnels par l’art. 189 du même code. Voici le texte:
“Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine et statuera
par le même jugement sur les demandes en restitution et en dommages intérêts.” De cette disposition,
on a conclu que ces demandes constituant des réparations civiles, il ne devait y être statué qu’autant
qu’il y avait intervention d’une partie civile. C’est en ce sens que s’est fixée la jurisprudence en
Belgique. A la vérité, la jurisprudence de la cour de cassation de France est différente. Mais, dans ce
royaume, on est régi par l’édit de 1607, qui ordonne la démolition, ou, pour me servir de ses
expressions, que la besogne mal plantée sera abattue. L’arrêt du conseil du 27 février 1765 portait
également la peine de démolition des ouvrages et même la confiscation des matériaux. Ces peines
accessoires pouvaient être assimilées à la confiscation que les tribunaux de police peuvent prononcer
(...). Mais ces édits n’ayant pas été publiés en Belgique, la démolition des ouvrages ne pouvait être
considérée que comme une réparation civile; et l’action de ce chef doit être exercée par la partie
civile. (…).”
45 Deze bepaling werd geciteerd in de noot in Pas. onder het hierna te bespreken arrest van 20 juli
1846 (infra voetnoot 49).
46 Pasin. 1844, p. 28, nr. 10, vervolg voetnoot 3.
47 Vgl. in die zin Cass., 13 juli 1847, Pas. 1847, I, 320: “Attendu que le non-fondement de l’action
relativement à l’application de la peine, objet principal des poursuites, fait nécessairement évanouir la
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Daarom was hij nog niet van oordeel dat het herstel zelf deel uitmaakte van de strafvordering. Integendeel, het feit dat een uitdrukkelijke bepaling nodig was om de strafrechter
ook zonder burgerlijkepartijstelling te laten oordelen over het herstel, wees erop dat het
herstel in principe door een burgerlijke partij diende te worden gevorderd.
Dit uitgangspunt strookte op dat ogenblik met de rechtspraak van het Hof48. Het Hof is
evenwel kort nadien, bij arrest van 20 juli 184649, omgegaan. De regel die de wetgever in
1844 nog als uitzonderingsbepaling invoerde, werd sindsdien als een bevestiging van het
gemeen recht beschouwd50. Ook dit andere uitgangspunt hield evenwel niet in, zoals blijkt
uit de rechtspraak van het Hof, dat het herstel daarom van de strafvordering deel ging
uitmaken.
9. Het arrest van 20 juli 1846 legt de basis voor de verdere ontwikkeling van de vordering “tot teruggave”. Het arrest betrof een provinciereglement inzake onbevaarbare waterlopen. Dat reglement bepaalde dat de zonder vergunning van de gemeente uitgevoerde
werken op kosten van de overtreder konden worden verwijderd. In de voorgelegde zaak
had alleen het openbaar ministerie het herstel van de plaats gevorderd. Het bestreden vonnis had die vordering afgewezen omdat dit herstel een civielrechtelijke herstelmaatregel
(réparation civile) uitmaakte en omdat dit herstel alleen door het openbaar ministerie, bijgevolg niet door de gemeente, was gevorderd geworden. Het Hof vernietigde het vonnis
wegens schending van o.a. art. 161 Wetboek van Strafvordering en art. 46 en 47 van de
wet van 20 april 181051 op grond van de volgende redenering:
– art. 161 Sv. bepaalt niet alleen dat de politierechtbank de straf uitspreekt maar ook dat
de politierechtbank, bij hetzelfde vonnis, beslist over de vorderingen tot teruggave en tot
schadevergoeding;
– in het voorgelegde geval kan de teruggave alleen bestaan in de vernietiging van de
onwettig uitgevoerde werken;
– indien weliswaar het openbaar ministerie niet bevoegd is om deze teruggave te
compétence du tribunal de police pour prononcer sur la réparation de la contravention, qu’il ne peut
ordonner que par suite, et comme accessoire de la condamnation à la peine; que tel est le principe
général de l’institution des tribunaux de simple police dont l’art. 33 de la [loi du 10 avril 1841 sur les
chemins vicinaux] fait une application particulière; qu’en effet si cet article, par dérogation à un autre
principe général, autorise le tribunal de répression à ordonner d’office, et sans l’intervention de la
commune intéressée, partie civile, la réparation de la contravention, ce n’est qu’outre la pénalité,
c’est-à-dire accessoirement à l’application de la peine”.
48 Zie Cass., 11 maart 1836, Pas. 1836, I, 211; 20 mei 1836, Pas. 1836, I, 240; 23 juni 1840, Pas.
1840, I, 408 en Cass., 1 maart 1841, Pas. 1841, I, 152 met strijdige conclusie van advocaat-generaal
DECUYPER: “Attendu que la démolition n’est pas rangée parmi les peines; que dès lors elle ne peut être
provoquée que comme la réparation civile du dommage causé par la construction faite illégalement;
Attendu qu’aux termes de l’art. 161 du Code d’instruction criminelle, le tribunal de police ne peut
prononcer sur les demandes en restitution et dommages-intérêts que lorsqu’elles ont été formées
directement par les parties lésées, ou que celles-ci interviennent sur la poursuite du ministère public
chargé de requérir l’application de la peine; (…) Attendu de ce qui précède il résulte que le ministère
public était non recevable pour provoquer d’office la démolition des constructions (…)”. Anders
Cass., 16 maart 1833, Pas. 1833, I, 64. Zie ook Cass., 8 mei 1843, Pas. 1843, I, 190 met concl. advocaat-generaal DE CUYPER in verband met art. 33 van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen.
49 Pas. 1846, I, 465.
50 Zie in die zin advocaat-generaal MÉLOT in zijn conclusie vóór Cass., 28 juni 1886, Pas. 1886, I,
284-285.
51 Art. 46 van de wet van 20 april 1810 bepaalde: “En matière civile le Ministère Public agit d’office
dans les cas spécifiés par la loi. Il surveille l’exécution des lois, des arrêts et des jugements; il
poursuit d’office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l’ordre public”. Deze bepaling
is thans opgenomen in het Gerechtelijk Wetboek onder art. 138, tweede lid, waarvan de tweede zin
luidt als volgt: “Het treedt ambtshalve op in de gevallen die de wet bepaalt en bovendien telkens als
de openbare orde zijn tussenkomst vergt.”
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vorderen in het financiële belang van de gemeenten of in het belang van de burgers aan
wie het misdrijf een materiële schade veroorzaakt zou hebben, heeft het openbaar
ministerie daarentegen wel hoedanigheid om de teruggave te vorderen in de mate waarin
de teruggave de openbare orde aanbelangt: “Attendu en effet que d’après les lois organiques de son institution, et spécialement d’après les art. 46 et 47 de la loi du 20 avril 1810,
le ministère public est expressément chargé non seulement de requérir l’application des
peines, mais aussi et bien expressément de surveiller et de poursuivre devant le tribunal
où il exerce ses fonctions l’exécution des lois et règlements légaux, dans les dispositions
qui intéressent l’ordre public”;
– de openbare orde is in de voorgelegde zaken vanuit tweeërlei oogpunt in het geding:
niet alleen beoogt het reglement overstromingen te voorkomen; ook de verwijdering van
onwettig uitgevoerde werken raakt de openbare orde al strekt die verwijdering tot een
herstel van schade: “Attendu en outre que la destruction des ouvrages illégalement établis,
qui (…) constitue en cette matière la réparation du dommage, intéresse principalement
l’ordre public auquel l’existence de ces ouvrages, qui perpétue la contravention, porte
essentiellement atteinte, et que c’est d’ailleurs exclusivement dans cet intérêt qu’elle est
ordonnée par le règlement provincial susdit, qui charge l’autorité publique du soin
d’enlever ou de détruire lesdits ouvrages”;
– het voorgaande heeft de wetgever in art. 33 van de wet van 10 april 1841 op de
buurtwegen en art. 10 van de wet van 1 februari 1844 op de politie over de wegenis
bevestigd met betrekking tot “volkomen analoge gevallen”.
In de noot onder dit arrest werd verwezen naar een arrest van de Cour provinciale
d’Utrecht van 2 maart 1846. Dit arrest blijkt een grote invloed te hebben uitgeoefend op
de latere rechtspraak van het Belgische Hof van Cassatie. Het heeft blijkbaar eveneens
een verwarring geïntroduceerd die tot op heden is blijven voortbestaan. De vraag die voor
dat hof rees was “si l’action en démolition peut être considérée comme une action civile
dont la connaissance appartiendrait au juge statuant en matière civile”. In de beslechte
zaak werd het herstel gevorderd op grond van een gemeentelijk bouwreglement. Het hof
nam als uitgangspunt dat de burgerlijke vordering alleen strekt tot vergoeding van schade
aan particuliere belangen: “Attendu que s’il est vrai qu’en certain cas un même fait illicite
donne ouverture à deux actions distinctes, l’une de droit public tendant à l’application de
la peine comminée contre ce fait, action dont l’exercice (…) est exclusivement confiée
aux fonctionnaires à ce qualifiées, l’autre née du droit privé contre l’auteur en réparation
du préjudice causé par le fait illicite, d’autre part, il est également vrai qu’une semblable
action civile ne peut être fondée qu’au cas où le fait illicite posé cause un dommage à
autrui en violant des droits privés ou en nuisant à des intérêts particuliers, dommage dont
la réparation peut alors être poursuivie par ceux qui ont été réellement lésés ou, de fait,
entravés dans l’exercice de leurs droits”. Na erop te hebben gewezen dat het gemeentelijk
reglement niet alleen voorzag in de oplegging van een straf maar ook in het herstel,
overwoog het hof: “ainsi l’obligation de démolir est imposée simultanément et
parallèlement au payement d’une amende, et sans préjudice à celle-ci; que cette
obligation, quoique ne constituant pas, à proprement parler, une peine, ne peut néanmoins
être considérée autrement que comme l’une des conséquences attachées par la loi pénale à
un fait que cette même loi qualifie d’illicite, laquelle a pour but d’éviter le maintien et de
faire cesser la continuité de ce qui a été fait en contravention au règlement, afin d’enlever
au délinquant le bénéfice de son délit, comme cela a lieu en d’autres circonstances,
lorsque la loi déclare consignés les objets qui ont servi à commettre une infraction à la loi
ou qui sont le produit de l’infraction; Attendu que semblables conséquences immédiates
d’une peine sont tellement inhérentes à la peine même qu’elles ne peuvent être
prononcées que par les tribunaux de répression et sur la poursuite du ministère public ou
des fonctionnaires désignés en l’art. 2 du Code de procédure criminelle”. Dit arrest
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kwalificeert de herstelvordering ondubbelzinnig als een onderdeel van de strafvordering.
Nochtans is het Belgische Hof van Cassatie deze weg niet opgegaan. Uit de hierna te
bespreken rechtspraak blijkt immers dat de “teruggave” wel het voorwerp van een
burgerlijke vordering kon uitmaken en dat zij bijgevolg ook voor de burgerlijke rechter
kon worden gevorderd. Weliswaar heeft het Hof in latere rechtspraak het herstel
tegelijkertijd beschouwd als een “noodzakelijk gevolg van de overtreding”52 zodat de
teruggave, hoewel zij een civielrechtelijke maatregel uitmaakte, geassocieerd bleef met de
strafvordering.
10. Het arrest van 25 april 1864 waaraan de parlementaire voorbereiding van de wet
van 22 december 1970 veel aandacht besteedde53, bevestigt de bevoegdheid van de strafrechter om het herstel in de vorige plaats te bevelen zelfs bij ontstentenis van een daartoe
strekkende bepaling. In het beslechte geval had de beklaagde, in strijd met een gemeentelijk politiereglement, een nieuw strodak aangebracht. Het bestreden vonnis had de beklaagde niet alleen tot straf veroordeeld maar ook tot de verwijdering van het strodak. Het
Hof overwoog, na erop gewezen te hebben dat het verbod was ingegeven door een
“intérêt de police et d’ordre public”, “que la suppression de ces ouvrages ne constitue
sous aucun rapport une peine proprement dite; qu’on ne peut la considérer que comme
une conséquence nécessaire de la contravention, un accessoire de la peine comminée,
faisant essentiellement partie de la répression de la contravention, et que, dès lors, le juge
appelé à faire l’application des lois et règlements aux faits dont il est légalement saisi, ne
peut se dispenser d’ordonner, même d’office, la démolition des ouvrages dont le maintien
ne fait que perpétuer l’atteinte portée aux règlements qui ont pour objet de protéger la
sécurité publique”.
G. MARCOTTY heeft in zijn commentaar bij dit arrest voorgehouden dat “on a dit parfois
que l’obligation de démolir constitue une réparation civile; c’est là, nous paraît-il, une
erreur, car ce qui est en jeu ce n’est pas un simple intérêt civil, mais un intérêt de police et
d’ordre public auquel les travaux litigieux portent atteinte”54. Deze interpretatie heeft
geleid tot de opvatting dat de herstelvordering “duidelijk” tot de sfeer van de
strafvordering behoort55. Zo duidelijk was dit evenwel niet want dezelfde auteur was ook
van oordeel: “Que la commune soit recevable à se constituer partie civile, au cours de
l’instance répressive, pour réclamer la suppression des constructions ou travaux établis en
violation de ses prescriptions réglementaires, c’est ce qui est incontestable. Il est admis
aussi que le ministère public a qualité pour requérir la démolition, car cette mesure
52 De noot onder het arrest van 20 juli 1846 in Pas. verwees naar de rechtspraak van het Franse Hof
van Cassatie volgens welke het herstel moet worden beschouwd “comme une conséquence nécessaire
de la contravention, et non comme une réparation”. Deze opvatting vindt men terug in o.a. het arrest
van 25 april 1864, infra voetnoot 53.
53 Supra nr. 7 en voetnoot 38.
54 G. MARCOTTY, De la voirie publique par terre, Brussel, Bruylant, 1911, p. 254, nr. 170. In die zin
ook Cass., 16 mei 1892, Pas. 1892, I, 256: “qu’il s’agit là ni d’une peine ni d’une réparation civile,
mais d’une mesure de police et d’ordre public”. Die opvatting vindt men al terug in de conclusie van
advocaat-generaal DECUYPER voor het arrest van 1 maart 1841. Advocaat-generaal DECUYPER drukte
zich als volgt uit: “La démolition lorsqu’elle est ordonnée par les règlements de police n’est point une
restitution civile, une mesure prescrite dans l’intérêt pécuniaire de la commune, c’est une mesure
precrite dans un intérêt de police, dans l’intérêt de la voirie, et qui, comme telle, intéresse l’ordre
public: enfin c’est une mesure nécessaire pour faire disparaître la contravention, lorsque la loi ou le
règlement de police défend le maintien de la construction. Le juge doit donc la prononcer, non
comme peine ni accessoire de peine, non comme réparation purement civile, mais parce que (…) le
devoir des tribunaux de simple police n’est pas moins, d’après l’article 161 du Code d’instruction
criminelle, de faire disparaître la contravention aux règlements légaux de police que d’en punir les
auteurs et qu’un jugement qui prononce une amende à raison du fait qu’il laisse subsister présente la
contradiction de maintenir la contravention par lui réprimée”, Pas. 1841, I, 154.
55 Vgl. advocaat-generaal LENAERTS in zijn conclusie vóór Cass., 9 maart 1976, A.C. 1976, 786.
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intéressant l’ordre public, il puise ce droit dans l’article 46 de la loi du 21 avril 181056.”
11. Het statuut van de vordering tot teruggave is door de latere rechtspraak van het Hof
verder ontwikkeld geworden. Talrijke arresten bevestigen dat het tenietdoen van de materiële gevolgen van het misdrijf valt onder het begrip “teruggave” waarover de rechtbank
krachtens de art. 161 en 189 Sv. moet beslissen57. Een arrest van 29 januari 1894 bevestigt
dat het bestuur als burgerlijke partij het herstel kan vorderen: “Attendu que la démolition
demandée par la partie civile est une mesure d’ordre public destinée à faire cesser l’état
des choses résultant de la contravention déclarée constante; qu’elle est une conséquence
de la contravention et entièrement indépendante de la peine comminée par la loi; que le
tribunal saisi de la poursuite n’a pu décider que la contravention ne sera pas réparée”. Een
arrest van 28 februari 191058 bevestigt het verplichte karakter van het uit te spreken herstel en de vorderingsbevoegdheid van het openbaar ministerie die zijn grondslag vindt in
de bescherming van het algemeen belang.
Een arrest van 3 oktober 191059 kwalificeert de vordering tot teruggave zonder
voorbehoud als een action civile. Dit arrest vernietigde de beslissing die de
herstelvordering met toepassing van de regels van de verjaring van de strafvordering
verjaard had verklaard op grond van de volgende overwegingen waarvan het belang een
integraal citaat rechtvaardigt: “Attendu que l’action civile dont, en vertu de l’article 1er de
la loi du 30 mars 189160, la prescription ne court pas contre le demandeur, lorsqu’elle est
intentée en temps utile, est toute demande relative à la réparation du dommage causé par
l’infraction; Que cela résulte des termes mêmes de cette disposition, de son exposé des
motifs et de l’article 3 de la loi du 17 avril 1878; Que le texte subordonne pas son
application à la circonstance que cette demande soit intentée par la personne lésée et
s’étend donc au cas où le juge en est légalement saisi; Attendu que la réparation du
dommage causé par une infraction comprend notamment la restitution prévue aux articles
44 du code pénal, 161, 189 et 366 du code d’instruction criminelle; Que la restitution
consiste dans la cessation des effets de l’infraction, c’est-à-dire pour la contravention
imputée au défendeur dans la démolition des ouvrages illégalement édifiés; qu’à ce titre,
elle importe sans doute à la sauvegarde de l’ordre public; qu’elle doit être requise par le
ministère public, compétent d’ailleurs pour agir en matière civile chaque fois que l’ordre
public est intéressé (loi du 20 avril 1810, art. 46); qu’elle doit même être prononcée
d’office par le juge comme une conséquence nécessaire de la condamnation; mais qu’elle
56 G. MARCOTTY, o.c., p. 256, nr. 171. Zie ook p. 261-262, nr. 175 m.b.t. het geval waarin de strafrechter niettegenstaande het verval van de strafvordering door overlijden van de beklaagde, verjaring
of amnestie, niettemin nog uitspraak moet doen over het herstel indien de gemeente zich tijdig burgerlijke partij heeft gesteld en p. 262, nr. 176 m.b.t. de mogelijkheid voor de gemeente de vordering
in te stellen voor de burgerlijke rechter.
57 Zie o.a. Cass., 24 november 1873, Pas. 1874, I, 16 met concl. eerste advocaat-generaal CLOQUETTE;
28 juni 1886 met concl. advocaat-generaal MÉLOT; 27 maart 1899, Pas. 1899, I, 153 met concl. eerste
advocaat-generaal MÉLOT; 14 november 1904 met concl. procureur-generaal J ANSSENS, Pas. 1905, I,
33; 9 februari 1905, Pas. 1905, I, 124; 19 juli 1909, Pas. 1909, I, 253; 18 november 1912, Pas. 1912,
I, 445 (art. 161 Sv. volstaat als grondslag voor de veroordeling tot herstel; het is zonder belang na te
gaan of het overtreden reglement wel voorziet in de herstelmaatregel); 9 juni 1913, Pas. 1913, I, 308.
58 Pas. 1910, I, 128: “(...) la réparation de la contravention devient obligatoire pour le juge quand
elle est requise par le ministère public, indépendamment même de toute constitution de partie civile
de la part de la commune; Que cette réparation n’est pas une peine, mais le mode de sauvegarder les
intérêts publics compromis par l’infraction dont le ministère public a qualité pour demander la
réparation et dont le juge ne peut laisser subsister les conséquences”.
59 Pas. 1910, I, 432.
60 De bedoelde bepaling luidde als volgt: “Néanmoins, lorsque l’action civile, poursuivie en même
temps que l’action publique et devant les mêmes juges, ou poursuivie séparément aura été
régulièrement intentée en temps utile, la prescription, sauf désistement ou péremption, ne courra pas
contre le demandeur pendant l’instance relative à la réparation du dommage causé par l’infraction”.
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ne perd par là son caractère de réparation du dommage causé par l’infraction et que la
demande qui l’a pour objet, qu’elle émane de la partie lésée ou du ministère public, tombe
nécessairement sous l’application de l’article 1er de la loi du 30 mars 1891”.
Ook uit een arrest van 5 maart 192361 blijkt het civielrechtelijk karakter van de
vordering tot teruggave die, zoals de vordering tot schadevergoeding, niet alleen voor de
strafrechter maar ook voor de burgerlijke rechter kan worden uitgeoefend; de teruggave is
immers geen straf. Op grond hiervan beantwoordt het Hof de vraag of de strafrechter in
beroep, na vrijspraak van de beklaagde in eerste aanleg en wanneer alleen de gemeente,
burgerlijke partij, hoger beroep heeft ingesteld, de strafrechter nog bevoegd is het herstel
te bevelen: “Attendu qu’en ordonnant la démolition des prédits ouvrages, le tribunal n’a
pas infligé une peine au demandeur, mais seulement prescrit une mesure d’ordre public
ayant, comme les dommages-intérêts qu’il alloue en même temps à la commune, une
caractère réparateur et que la juridiction civile eût pu ordonner elle-même si la
défenderesse s’était adressée à elle au lieu de se constituer partie civile”. Een arrest van 26
mei 193062 bevestigt dat de rechter de teruggave moet bevelen wanneer bij hem alleen de
strafvordering aanhangig is – dit wil zeggen bij afwezigheid van burgerlijkepartijstelling
door het bestuur – waaruit het Hof a fortiori afleidt dat ditzelfde herstel ook op conclusie
van de burgerlijke partij kan worden opgelegd63.
Ook in recentere rechtspraak van het Hof blijkt dat de herstelvordering moet worden
beschouwd als een vorm van teruggave. In een arrest van 22 januari 1960, inzake
stedenbouw, overwoog het Hof dat de in art. 3 van de Besluitwet van 2 december 1946
bedoelde “réparation de l’infraction” moet worden beschouwd als “une mesure tendant à
faire disparaître un état de choses contraire à la loi, pour autant qu’elle soit requise par
l’autorité compétente; que cette mesure a, comme les dommages-intérêts, un caractère
réparateur et constitue une modalité particulière des restitutions et dommages-intérêts
prévus à l’article 44 du Code pénal et à l’article 161 du Code d’instruction criminelle;
Attendu qu’en raison de ce caractère, l’administration peut s’adresser au tribunal civil
pour faire ordonner la réparation de l’infraction”. Deze oplossing is des te opmerkelijker
nu de Besluitwet van 2 december 1846 niet preciseerde dat het bestuur de
herstelvordering ook voor de burgerlijke rechter kon uitoefenen. Een arrest van 25
februari 1992 kwalificeert de betaling van een geldsom gelijk aan de meerwaarde die het
goed door het misdrijf heeft verkregen als een vorm van teruggave die van
civielrechtelijke aard is64. Dezelfde kwalificatie wordt teruggevonden in een arrest van 8
september 199865 en 19 oktober 199966 volgens welk het herstel van de plaats geen straf is
61 Pas. 1923, I, 223.
62 Pas. 1930, I, 234.
63 Het Hof overwoog als volgt: “Attendu que l’article 161 du Code d’instruction criminelle, qui trace
la mission du juge répressif, lui fait un devoir de statuer par un même jugement sur les demandes en
restitution et les dommages-intérêts; que la restitution, la réparation du dommage consiste, en
l’espèce, dans la démolition des constructions élevées en contravention du règlement; que cette
mesure, qui peut être ordonnée alors que le juge ne statue que sur l’action publique peut, a fortiori,
être accordée sur les conclusions de la partie civile dont l’action a précisément pour but la
suppression de la cause du dommage qu’elle subit”. Op te merken valt dat in deze zaak, om het middel van verjaring van de strafvordering te verwerpen, het Hof uitdrukkelijk vaststelde dat de gemeente optrad als burgerlijke partij: “Attendu que le jugement attaqué (...) constate que la commune (...)
justifie être lésée par l’infraction reprochée aux demandeurs; qu’elle a non seulement un intérêt moral
à faire respecter son règlement, mais aussi un intérêt matériel à la démolition de la construction
élevée sans autorisation; qu’il résulte de ces appréciations souveraines du juge du fond que l’action
de la commune est bien une action civile distincte de l’action publique, par laquelle la commune
réclame la réparation du préjudice lui causé par l’infraction dont le juge répressif était saisie.”
64 Cass., 25 februari 1992, A.R. nr. 4965, nr. 333 met concl. O.M.
65 Cass., 8 september 1998, A.R. nr. P.97.0889.N, nr. 392.
66 Cass., 19 oktober 1999, A.R. nr. P.98.0257.N, nr. 543.
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maar een bijzondere vorm van vergoeding of teruggave, ertoe strekkende een einde te
maken aan de met de wet strijdige toestand die uit het misdrijf is ontstaan en waardoor het
openbaar belang wordt geschaad.
12. In de jaren zeventig is de rechtspraak van het Hof weliswaar gaandeweg gewijzigd
waarbij de herstelvordering tot de strafvordering is gaan behoren. Een beslissende stap in
die richting werd gezet in het arrest van 9 maart 1976, op conclusie van (destijds) advocaat-generaal LENAERTS67. Naast het m.i. niet zo beslissende argument ontleend aan de totstandkoming van de Stedenbouwwet68 beklemtoonde de advocaat-generaal dat de herstelvordering de bescherming van de gemeenschap of het algemeen belang beoogt. Hierin zag
hij een doorslaggevende reden om de herstelvordering bij de strafvordering onder te brengen. Dat het niet gaat om “een eigenlijk herstel van geleden schade maar om de beveiliging van het algemeen belang dat door de verstoring van de objectieve rechtsorde in het
gedrang is gekomen”69, kan zonder meer worden beaamd. Dit sluit evenwel niet uit, zoals
advocaat-generaal LENAERTS zelf vaststelde, dat het wel denkbaar is “dat een overheidsinstantie, die met de behartiging van het algemeen belang is belast, optreedt in naam van de
gemeenschap om het herstel van de wettigheid te vorderen. Alsdan wordt de gestoorde
rechtsorde geconstrueerd als een door de gemeenschap geleden schade, waarvan het herstel gevorderd wordt door de overheid die zich met dit doel burgerlijke partij stelt voor de
strafrechter of een vordering voor de burgerlijke rechtbank instelt”. Dit was de strekking
van wetgeving en rechtspraak inzake teruggave die het Hof, eerst niet zonder veel aarzelingen70 maar uiteindelijk toch ondubbelzinnig met het arrest van 26 april 1989 heeft ver67 Cass., 9 maart 1976, A.C. 1976, 784.
68 Supra nr. 10 en voetnoot 55.
69 Conclusie advocaat-generaal LENAERTS vóór Cass., 9 maart 1976, A.C. 1976, 786.
70 Zie en vergelijk Cass., 7 september 1976, A.C. 1977, 25 (beslissing over de herstelvordering behoort tot de strafvordering); 13 december 1977, A.C. 1977, 443 (art. 65 Stedenbouwwet is een bepaling van “strafrechtelijke aard”); 5 september 1978, A.C. 1978-79, 5 (beslissing over de herstelvordering behoort tot de strafvordering); 23 januari 1979, A.C. 1978-79, 581 (de vordering van het Bestuur
van de Stedebouw en de Ruimtelijke Ordening behoort tot de strafvordering maar de veroordeling tot
betaling van de meerwaarde heeft niet het karakter van een eigenlijke straf); 13 november 1979, A.C.
1979-80, 327 (hoewel art. 65 Stedenbouwwet niet vereist dat de gemachtigde ambtenaar of het college zijn vordering tot herstel zou aanhangig maken na zich daartoe burgerlijke partij te hebben gesteld, belet niets dat deze administratieve overheden die vordering als burgerlijke partij op rechtsgeldige wijze kunnen instellen); 25 april 1984, A.C. 1983-84, nr. 492 (beslissing over de herstelvordering behoort tot de strafvordering); 29 mei 1984, A.C. 1983-84, nr. 550 (toepassing van de “strafformule” maar zie ook noot 2 in A.C.); 5 februari 1985, A.C. 1984-85, nr. 33 (hoewel art. 65 Stedenbouwwet niet vereist dat de gemachtigde ambtenaar of het college zijn vordering tot herstel zou aanhangig maken na zich daartoe burgerlijke partij te hebben gesteld, belet niets dat deze administratieve
overheden die vordering als burgerlijke partij op rechtsgeldige wijze kunnen instellen, onder meer bij
rechtstreekse dagvaarding); 9 oktober 1985, A.C. 1985-86, nr. 78 (toepassing van de “strafformule”);
15 oktober 1985, A.C. 1985-86, nr. 93 (geen toepassing van de “strafformule”); 3 december 1985,
A.C. 1985-86, nr. 224 (de herstelvordering is een civielrechtelijke vordering); 28 april 1987, A.C.
1986-87, nr. 502 (de herstelvordering is een civielrechtelijke vordering); 9 juni 1987, A.C. 1986-87,
nr. 606 (het Vlaams Gewest, in wiens naam de directeur van het Bestuur van Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening der provincie Oost-Vlaanderen optreedt, heeft op regelmatige wijze als burgerlijke
partij het herstel van de plaats in de vorige toestand gevorderd). Zie en vergelijk ook inzake waterlopen: Cass. 13 juni 1977, A.C. 1977, 1052 (ambtshalve aangevoerd middel volgens hetwelk de strafrechter niet het herstel kan bevelen zonder een misdrijf vast te stellen); inzake buurtwegen: Cass., 23
maart 1982, A.C. 1981-82, nr. 442 (het herstel van de plaats is geen straf maar een bijzondere vorm
van vergoeding of teruggave ertoe strekkende een einde te maken aan de met de wet strijdige toestand, die uit het misdrijf is ontstaan en waardoor het openbaar belang wordt geschaad; dit herstel
dat, zoals de schadevergoeding, ook voor de burgerlijke rechter kan worden gevorderd, is van civielrechtelijke aard maar ook toepassing van de “strafformule”, zie hierover noot 2 onder Cass., 29 mei
1984, A.C. 1983-84, nr. 550) en inzake polders: Cass., 7 april 1987, A.C. 1986-87, nr. 471 (ambtshalve aangevoerd middel volgens hetwelk de strafrechter niet over de herstelvordering kon oordelen
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laten. Nog op te merken valt dat inzake stedenbouw de wetgever de maatregel niet uitsluitend aan de strafrechter heeft toevertrouwd71. Zo blijft de vraag onbeantwoord hoe kan
worden verklaard dat de “strafvordering” ook voor de burgerlijke rechter kan worden uitgeoefend.
13. Volledigheidshalve kan erop worden gewezen dat ook volgens het Arbitragehof de
herstelmaatregelen (onder andere72) inzake stedenbouw geen straffen zijn hoewel zij,
doordat zij afhankelijk zijn van de vaststelling van een misdrijf, verbonden zijn met de
publieke vordering. Voorts oordeelt het Arbitragehof dat de herstelmaatregelen vallen
binnen het concept van teruggave zoals bedoeld in art. 44 Sw.; die teruggave is, hoewel
zij een burgerrechtelijk karakter heeft, verbonden met de openbare orde en zij is door
sommige aspecten een met de strafsanctie onlosmakelijk verbonden accessorium. Zij is
namelijk het verlengde ervan nu zij erop gericht is, buiten de strafrechtelijke veroordeling,
te vermijden dat de situatie van overtreding blijft voortbestaan73.
2.b. Samenvatting van het juridisch statuut van de vordering tot teruggave
14. Een unanieme rechtsleer74 leidt uit de hierboven besproken rechtspraak de volgende
regels met betrekking tot de vordering tot teruggave af:
– De “teruggave” in de brede betekenis van het woord bestaat in het tenietdoen van de
materiële gevolgen van het misdrijf. Zij heeft tot doel te vermijden dat een met de wet
strijdige toestand blijft bestaan en dat de overtreder het voordeel van de door hem begane
overtreding behoudt. Zij is bijgevolg een herstelmaatregel en heeft een burgerrechtelijk
karakter. Zij is, zoals de schadevergoeding, een wijze van herstel van de door het misdrijf
veroorzaakte schade75. Zij heeft zoals de schadevergoeding een civielrechtelijk karakter.
Zij onderscheidt zich evenwel van schadevergoeding in zoverre schadevergoeding strekt
tot vergoeding van de aantasting van (in de regel) particuliere belangen terwijl teruggave
doordat de strafvordering op het ogenblik van de aanhangigmaking al door verjaring vervallen was).
Een aantal van deze arresten werd ook besproken door (toenmalig) advocaat-generaal L IEKENDAEL in
haar conclusie vóór Cass., 26 april 1989, Bull. en Pas. 1989, I, p. 890-893, nrs. 9-17.
71 Vgl. conclusie advocaat-generaal LENAERTS vóór Cass., 9 maart 1976, A.C. 1976, 787.
72 Zie Arbitragehof nr. 44, 23 december 1987, overweging B.11, nr. 50, 17 maart 1988, overweging
B.9 en nr. 18/89, 29 juni 1989, overweging B.12 i.v.m. art. 59 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen; nr. 13/92, 27 februari 1992, overweging
nr. 7.B.2 en nr. 48/93, 17 juni 1993, overweging B.5.2 i.v.m. art. 29, § 4, van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake grondwaterbeheer; nr. 139/2002, 9 oktober 2002, overwegingen B.4.2 en B.4.3 i.v.m. de verwijdering van afvalstoffen en het herstel van de plaats in zijn vroegere toestand krachtens art. 58, §2 van het decreet van het Waalse Gewest van 5 juli 1985 met betrekking tot de afvalstoffen en art. 58, §3 van het decreet van het Waalse Gewest van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen.
73 Arbitragehof nr. 57/2002, 28 maart 2002, overwegingen B.5.2, B.5.4 en B.5.5.; nr. 152/2002, 15
oktober 2002, overwegingen B.5.2, B.5.4 en B.5.5
74 Zie, naast de hierna volgende verwijzingen naar P.E. TROUSSE, “Droit pénal”, I/1 in Les Novelles,
Brussel, Larcier, 1956, nrs.1561-1572 ook nog in dezelfde zin, o.a. wat betreft de kwalificatie van de
teruggave, BRAAS, Précis de procédure pénale, I, Brussel, Bruylant, 1950, p. 228-231, nrs. 284-287;
J.J. HAUS, Principes généraux du droit pénal belge, Gent, 1879, p. 300-301, nr. 1059 en J.-M.
POUPART, “Du caractère mixte de certaines décisions prononcées par les juridictions répressives”,
R.D.P. 1952-53, 534-539 en recenter J. CONSTANT, Précis de Droit Pénal, 1975, 565-568; M.
FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Luik, Ed. Collection Scientifique
de la Faculté de Droit de Liège, 1989, 106-107; E. GOETHALS, “Handhavingsproblemen in het milieurecht”, 101-108 en B. BRONDERS, “Over het herstel van vroegere rechtspraak: het herstel in de vorige
toestand”, 113-126 in Centrum voor Beroepsvervolmaking in de rechten (ed.), Antwerpen, Kluwer
rechtswetenschappen, 1991; C.J. VANHOUDT en W. CALEWAERT, Belgisch Strafrecht, Gent, Story-Scientia, 1968, p. 1016-1019, nrs. 1873-1878.
75 Preciezer geformuleerd strekt de teruggave tot het ongedaan maken van de onrechtmatige toestand
(bijvoorbeeld door afbraak) zodat toekomstige schade wordt vermeden; zij strekt niet tot schadevergoeding voor de al ingetreden schadelijke gevolgen.
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ook ertoe strekt, in het algemeen belang, de gevolgen van het misdrijf ongedaan te
maken76.
– Uit het civielrechtelijk karakter van de teruggave vloeit voort dat zij deel uitmaakt
van de burgerlijke vordering die strekt tot vergoeding van de door het misdrijf
veroorzaakte schade77.
– Het slachtoffer van het misdrijf kan bijgevolg door middel van een
burgerlijkepartijstelling de teruggave vorderen78.
– Uit het feit dat de teruggave ook wordt opgelegd in het algemeen belang en de
openbare orde vloeit voort dat de rechter in de regel ambtshalve, onafhankelijk van enige
daartoe strekkende vordering, teruggave moet bevelen79.
– De teruggave kan eveneens door het openbaar ministerie worden gevorderd op grond
van zijn bevoegdheid in burgerlijke zaken op te treden als de openbare orde zijn
tussenkomst vergt80.
– De strafrechter is in de regel slechts bevoegd de teruggave te bevelen voor zover hij
een misdrijf vaststelt. Daartoe is evenwel niet vereist dat aan de dader ook een straf wordt
opgelegd; ook bij verval van de strafvordering kan de rechter de teruggave bevelen zoals
hij ook uitspraak kan doen over de schadevergoeding voor zover de burgerlijke vordering
regelmatig bij hem is aanhangig gemaakt81.
15. De in artikel 3 Voorafgaande Titel Sv. bedoelde rechtsvordering tot herstel van de
schade, door een misdrijf veroorzaakt heeft bijgevolg een ruimer voorwerp dan de op art.
1382 B.W. gesteunde vordering tot vergoeding van schade aan particuliere belangen. Onder het begrip “burgerlijke vordering” die voor de strafrechter kan worden ingesteld, valt
ook de vordering tot teruggave zoals bedoeld in art. 44 Sw., 161 en 189 Sv. Zo deze vordering tot teruggave of herstel, indien zij door het openbaar ministerie wordt uitgeoefend,
een publieke vordering wordt genoemd, dan is dit omwille van het door deze partij nagestreefde doel, namelijk de behartiging van het algemeen belang en de openbare orde.
Het feit dat de vordering tot herstel wordt uitgeoefend door het openbaar ministerie
houdt niet in dat deze vordering daarom tot de strafvordering behoort. Procureur-generaal
Hayoit de Termicourt wees erop dat de action publique zowel van penale als van civiele
aard kon zijn: “Nous croyons, en effet, que l’action exercée par le ministère public, en
matière civile, afin d’assurer l’exécution des dispositions légales qui intéressent l’ordre
public (art. 46 de la loi du 10 avril 1810) est elle aussi une action publique, c’est-à-dire
une action sociale, intentée au nom de la société et dans son intérêt. Tout comme au
criminel le ministère public poursuit par cette action sociale la réparation d’une atteinte à
l’ordre public; le rétablissement de l’ordre social. Cette atteinte à l’ordre public, ce
désordre social sont, au criminel, l’infraction à la loi pénale et, au civil, un état de fait
contraire à l’ordre public (...)82.” Zo ook wees J. MATTHYS, procureur-generaal bij het Hof
van Beroep te Gent, erop dat het begrip action publique ruimer is dan de rechtsvordering
76 P.E. TROUSSE, “Droit pénal”, I/1 in Les Novelles, Brussel, Larcier, 1956, nrs. 1562-1565.
77 P.E. TROUSSE, o.c. in Les Novelles, nr. 1567. Uit het civielrechtelijk karakter vloeit ook voort dat
geen genade kan worden verleend, dat amnestie geen afbreuk doet aan de teruggave en dat de teruggave niet met uitstel kan worden uitgesproken (P.E. TROUSSE, o.c. in Les Novelles, nr. 1566).
78 P.E. TROUSSE, o.c. in Les Novelles, nr. 1567.
79 P.E. TROUSSE, o.c. in Les Novelles, nrs. 1569-1569.
80 Ibid.
81 P.E. TROUSSE, o.c. in Les Novelles, nr. 1571.
82 R. HAYOIT DE TERMICOURT, “Propos sur le ministère public” (rede uitgesproken als procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel op de openingszitting van 15 september 1935) R.D.P. 1936,
985, voetnoot 1. Zie ook in dezelfde zin J.E. K RINGS, “Le rôle du ministère public dans le procès
civil” in Rapports belges au IXe Congrès de l’Académie internationale de droit comparé, Brussel, Interuniversitair centrum voor rechtsvergelijking, 1974, 147-148.
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tot toepassing van de straffen: het sluit ook de rechtsvordering van civielrechtelijke aard
in die de openbare orde raakt en die strekt tot herstel van een door het misdrijf tot stand
gebrachte wederrechtelijke toestand. Deze auteur stelde voor deze vordering de openbare
vordering tot herstel te noemen, dit is de burgerrechtelijke vordering van openbare orde,
die door het O.M. wordt uitgeoefend en maatregelen betreft die de rechter zelfs
ambtshalve moet bevelen83.
3. Het karakter van de herstelvordering inzake stedenbouw
16. Thans dient te worden onderzocht in welke mate, naar de huidige stand van de decretale regelgeving, de bovenstaande conclusies kunnen worden gehandhaafd inzake stedenbouw.
Het is duidelijk dat de wetgever (en nadien de decreetgever) het statuut van de
herstelvordering inzake stedenbouw grotendeels zelf heeft uitgewerkt. De wetgever heeft
daarmee een goede beslissing genomen. De uitoefening van de herstelvordering is immers
te belangrijk om haar over te laten aan de onzekerheden die onvermijdelijk ontstaan
wanneer haar statuut uitsluitend door jurisprudentiële regels zou worden beheerst.
Ondanks de diverse wijzigingen inzake het handhavingsbeleid in stedenbouw heeft de
decreetgever het uitgangspunt van de wetgever in 1962-1970 behouden. De bedoeling van
de wetgever de herstelvordering vorm te geven aan de hand van de gemeenrechtelijke
regels inzake stedenbouw komt dan ook nog steeds tot uiting in art. 149 e.v. D.O.R.:
– De herstelmaatregelen strekken, in de regel, ertoe de materiële gevolgen van het
misdrijf teniet te doen. Zij hebben tot doel te vermijden dat een met de wet strijdige
toestand blijft bestaan, minstens dat de overtreder het voordeel van de door hem begane
overtreding behoudt (zoals in geval van betaling van een geldsom gelijk aan de
meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft verkregen).
– De herstelvordering is een civielrechtelijke maatregel die zowel voor de strafrechter
(art. 149 D.R.O.) als voor de burgerlijke rechter (art. 151 D.R.O.) kan worden gevorderd.
– Voor de uitoefening van de herstelvordering voor de strafrechter is niet vereist dat het
bevoegde bestuur voor de strafrechter als procespartij optreedt; zo kan de herstelvordering
bij brief aan het parket worden overgemaakt (art. 149, § 2, D.R.O.). Niets belet evenwel
dat de vordering wordt ingesteld voor de burgerlijke rechter in welk geval de
stedenbouwkundig inspecteur of het college van burgemeester en schepenen noodzakelijk
wel als procespartij optreden.
Andere aspecten van de herstelvordering heeft de wet- of decreetgever evenwel niet
uitdrukkelijk geregeld, zoals de verjaring van de herstelvordering84, de bevoegdheid van
de strafrechter het herstel te bevelen nadat de strafvordering is vervallen en zo ook de
vraag of het bestuur als procespartij voor de strafrechter kan optreden.
Ik zie geen redenen waarom de herstelmaatregelen inzake stedenbouw geen vorm van
“teruggave” zouden uitmaken en waarom zij derhalve niet het voorwerp van een
burgerlijke vordering zouden uitmaken85, het weze dat deze burgerlijke vordering in
83 J. MATTHYS, “Openbaar ministerie” in A.P.R., p. 94-95, nr. 192 met verwijzing naar een arrest van
het Hof van 23 maart 1982, A.C. 1981-82, nr. 443, inzake buurtwegen.
84 Zie daarover de noot onder Cass., 13 mei 2003, A.R. P.02.1621.N.
85 Het feit dat de vordering in voorkomend geval voor de burgerlijke rechter wordt uitgeoefend, bevestigt het civielrechtelijk karakter van de vordering. De kwalificatie van de herstelvordering als burgerlijke vordering liet overigens een eventuele voorrang van de vordering van het bestuur boven de
vordering van de derde-benadeelde, zoals onder de vroegere Stedenbouwwet het geval was, onverlet
(vgl. conclusie van advocaat-generaal LIEKENDAEL vóór Cass., 26 april 1989, Bull. en Pas. 1989, I, p.
895, nrs. 25-26). De bepaling dat de strafrechter “benevens” of “naast” de straf het herstel beveelt,
doet de herstelvordering evenmin tot de strafvordering behoren, zoals uit de hierboven besproken
rechtspraak van het Hof blijkt (vgl. conclusie van advocaat-generaal LIEKENDAEL vóór Cass., 26 april
1989, Bull. en Pas. 1989, I, p. 895, nr. 27).
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voorkomend geval door het openbaar ministerie, en dit in het algemeen belang, wordt
uitgeoefend.
Weliswaar heeft de wetgever in 1970 de uitoefening van de herstelvordering
afhankelijk gemaakt van een daartoe strekkende “vordering” van het bevoegde bestuur
(thans art. 149, §1 D.R.O.). In tegenstelling tot zijn oorspronkelijke opvatting in 1962 86
was hij immers van oordeel dat het oordeel over de goede ruimtelijke ordening tot de
uitsluitende bevoegdheid van de uitvoerende macht diende te behoren87. Die beoordeling
lag des te meer voor de hand aangezien de gewijzigde Stedenbouwwet in verschillende
herstelmaatregelen voorzag, al is dat niet de enige verklaring waarom de wetgever het
herstel afhankelijk maakte van een daartoe strekkende vordering van het bestuur. Die
regeling was overigens geen unicum; zij kwam al voor in de wet van 1 februari 1844 op
de politie over de wegenis, zoals gewijzigd bij wet van 28 mei 1914, en in de Besluitwet
van 2 december 1946 inzake stedenbouw. De noodzaak van een door het bestuur
geformuleerde vordering tot herstel staat uiteraard eraan in de weg dat het openbaar
ministerie het herstel ambtshalve vordert alsook dat de strafrechter het herstel ambtshalve
beveelt. Dit sluit evenwel de kwalificatie van het herstel als vorm van “teruggave”, en
bijgevolg als voorwerp van een burgerlijke vordering, niet uit.
17. Nog vanuit een ander oogpunt is de herstelvordering te onderscheiden van de strafvordering. De herstelvordering strekt ertoe de regels inzake stedenbouw te handhaven, dit
is af te dwingen in die gevallen waarin die regels werden overtreden. In dit opzicht vindt
de herstelvordering niet zozeer zijn diepste grondslag in een misdrijf maar wel in de stedenbouwkundige verplichting tot naleving waarvan zij strekt en waarvan de niet-naleving
ook strafrechtelijk wordt gesanctioneerd. Dit gezichtspunt treft men al aan in de conclusie
van eerste advocaat-generaal Mélot bij het arrest van 27 maart 1899: “(…) il ne s’agit
point ici d’une peine. La commune qui requiert le rétablissement des lieux, demande
simplement au pouvoir judiciaire l’instrument qui lui est nécessaire pour faire respecter,
même à l’aide de la force publique, les dispositions de sécurité ou d’hygiène prises par
elle dans l’intérêt de tous les habitants. (…) D’autre part, la matière est susceptible de
transactions: rien n’empêcherait la commune d’autoriser le maintien de l’état des lieux
moyennant certaines modifications ou certains travaux de consolidation que le
propriétaire s’obligerait à exécuter. La démolition ne s’imposera donc pas toujours. La
nécessité de la mesure peut dépendre des circonstances, et c’est à l’administration qu’il
appartient de les apprécier souverainement, car elle est la gardienne souveraine des
intérêts engagés dans la question. Rigoureusement, par cela même que la matière est
purement administrative, on peut dire qu’elle exclue la compétence du ministère public
autant que la compétence du juge. Le droit de requérir la réparation de la contravention,
même en cette matière, lui a cependant été reconnu par application des principes généraux
et en vue de ne pas obliger les collèges administratifs à se constituer partie civile en
cause.”
4. De rechtspositie van het bestuur voor de strafrechter
18. Uit de voorgaande analyse van de herstelvordering in het algemeen en van de ontstaansgeschiedenis van de Stedenbouwwet blijkt dat de bekommernis het bestuur een
plaats te geven in het strafproces zonder meer terecht is. Evenwel rijst de vraag of het bestuur wel optreedt als vrijwillige tussenkomende partij.
Tussenkomst veronderstelt dat het gaat om een derde, iemand die geen partij is in de
aanhangig gemaakte rechtsvordering maar die zich in het geding mengt en hierdoor, wat
zijn belangen betreft, partij wordt88. Tussenkomst in strafzaken is krachtens vaste
86 Parl. St. Senaat 1958-59, p. 81-82, nr. 124.
87 Parl. St. Senaat 1968-69, p. 48-49, nr. 559 en Senaat 1969-70, p. 67-69, nr. 525.
88 R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2003, nr. 1670.
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rechtspraak van het Hof in de regel niet mogelijk. Derden kunnen niet in het strafproces
tussenkomen om op veroordeling aan te dringen, welke hun belang ook moge zijn89. Een
dergelijke tussenkomst zou geen ander doel hebben dan de conclusie van het openbaar
ministerie te steunen90. Een tussenkomst in de strafvordering is dan ook slechts mogelijk
indien de wet in die mogelijkheid voorziet91 of – wat voor het bevoegde bestuur niet van
toepassing is – indien de strafrechter een veroordeling, een sanctie of een maatregel ten
nadele van een derde kan uitspreken92.
In de eerste plaats dient te worden vastgesteld dat geen uitdrukkelijke bepaling voorziet
in de mogelijkheid van een vrijwillige tussenkomst van het bevoegde bestuur. Indien
wordt geoordeeld dat het bestuur vrijwillig kan tussenkomen, kan dit slechts op een
interpretatie van art. 149, §1 D.R.O. berusten.
Ook is duidelijk dat de huidige opvatting omtrent de aard van de herstelvordering aan
die interpretatie in de weg staat. Indien immers, zoals tot nu toe wordt aangenomen, deze
vordering behoort tot de strafvordering en bijgevolg door het openbaar ministerie wordt
uitgeoefend, rijst de vraag op welk belang het bevoegde bestuur zich wel zou kunnen
beroepen om zijn tussenkomst te rechtvaardigen. Dat belang wordt immers al behartigd
door het openbaar ministerie.
Aanvaarden dat het bevoegde bestuur kan optreden voor de strafrechter, impliceert dat
het bestuur voor de strafrechter zelf de herstelvordering kan ondersteunen. Nu lijkt het
moeilijk het bevoegde bestuur te beschouwen als een “derde” ten aanzien van die
herstelvordering. Die herstelvordering wordt immers door het bestuur ingesteld en het
herstel kan alleen op vordering van het bestuur worden bevolen. Aldus blijkt dat datgene
wat met de vrijwillige tussenkomst wordt beoogd, samenvalt met de uitoefening voor het
strafgerecht van de herstelvordering door het bestuur die daartoe krachtens het decreet de
bevoegdheid heeft.
Het lijkt me dat die bevoegdheid, in haar volle omvang, beter tot uitdrukking wordt
gebracht door het bestuur – voor zover het zich als procespartij voor de strafrechter wil
manifesteren, wat niet vereist is maar ook niet uitgesloten93 – te beschouwen als “eiser tot
herstel”. Het bestuur oefent aldus een burgerlijke vordering uit van bijzondere aard – niet
een vordering tot schadevergoeding maar een vordering tot herstel of “teruggave” in de
brede zin van het woord – op grond van een bevoegdheid die het decreet uitdrukkelijk aan
het bestuur toekent.
19. Deze oplossing, net zoals de oplossing die de vrijwillige tussenkomst voorstaat,
doet de vraag rijzen naar de verhouding tussen het bestuur, als eiser tot herstel, en het
openbaar ministerie, als partij die, zoals voorheen, in het algemeen belang de burgerlijke
vordering tot herstel kan uitoefenen.
– De regel volgens welke het bestuur de herstelvordering kan formuleren zonder dat
daartoe enig vormvoorschrift nageleefd moet worden, blijft van toepassing. De
strafrechter is bijgevolg ertoe gehouden uitspraak te doen over de herstelvordering in
geval van een daartoe strekkende vordering van het bestuur zelfs indien het bestuur zich
niet als procespartij manifesteert. De gewone brief waarmee de herstelvordering krachtens
art. 149, §2 D.R.O. bij het parket wordt ingeleid, houdt niet in dat het bestuur zich voor de
strafrechter als procespartij manifesteert.
– Voor zover het bestuur een daartoe strekkende vordering heeft geformuleerd, is het
89 R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, nr. 1673.
90 A. DE NAUW, “Tussenkomst van derden voor de strafrechter” in A.P.R., Gent, Story-Scientia,
1985, nr. 44.
91 R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, nr. 1674.
92 R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, nr. 1675.
93 Zie de bedoeling van de wetgever in 1962 en 1970, supra nr. 4 en voetnoot 18.
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openbaar ministerie krachtens art. 138, tweede lid, Ger.W., bevoegd de herstelvordering
voor de strafrechter uit te oefenen en bijgevolg ook met betrekking tot de beslissing over
die herstelvordering rechtsmiddelen aan te wenden.
– Bijgevolg is wanneer het bestuur een daartoe strekkende vordering heeft ingesteld, de
strafrechter steeds bevoegd het herstel te bevelen wanneer de zaak bij hem op
strafrechtelijk gebied aanhangig is, zelfs op het enkel hoger beroep van het openbaar
ministerie.
– Het bestuur kan rechtsmiddelen aanwenden tegen de beslissing over de
herstelvordering, ook als het zich nog niet voordien als procespartij heeft gemanifesteerd.
De herstelvordering is immers in elk geval aanhangig gemaakt door de daartoe strekkende
vordering van het bestuur. Door de aanwending van een rechtsmiddel manifesteert het
bestuur zich als procespartij voor de strafrechter. In tegenstelling tot het (niet-beperkte)
hoger beroep van het openbaar ministerie, is op het enkel hoger beroep van de eiser tot
herstel alleen nog de herstelvordering aanhangig en niet de vordering tot toepassing van
de straffen die alleen door het openbaar ministerie wordt uitgeoefend.
20. De hier verdedigde oplossing onderscheidt zich van de vrijwillige tussenkomst in
zoverre, voor zover daartoe de noodzaak zou bestaan, het aan het bevoegde bestuur, met
name de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur of het college van burgemeester en
schepenen, als eiser tot herstel is toegestaan door middel van een burgerlijkpartijstelling
de strafvordering in werking te stellen. Het valt immers niet goed te verklaren waarom het
bestuur, ter uitvoering van zijn taak in het algemeen belang, niet zou kunnen beschikken
over een vorderingsrecht waarover de rechtsonderhorige ter behartiging van zijn particuliere belangen wel beschikt94. Met die oplossing wordt opnieuw aangesloten bij een gedurende meer dan een eeuw gevestigde doctrine en rechtspraak.
21. De hier verdedigde benadering brengt met zich dat voor een aantal problemen aan
een nieuwe oplossing kan worden gedacht:
– Het is duidelijk dat, zoals de rechtspraak van het Hof al heeft aangenomen, de
beslissing over de herstelvordering en de beslissing over de strafvordering niet bij
dezelfde uitspraak moeten gebeuren95. Thans rijst de vraag of de rechtspraak moet worden
gehandhaafd volgens dewelke de beslissing die de beklaagde veroordeelt tot straf maar
geen uitspraak doet over de herstelvordering, geen eindbeslissing is in de zin van art. 416
Sv.96
– Zo rijst ook de vraag of de rechters in beroep die een herstelmaatregel opleggen die
de eerste rechter heeft afgewezen, wel uitspraak zouden moeten doen met eenparigheid
van stemmen (art. 211bis Sv.)97.
– Bovendien dient men zich af te vragen of een ambtshalve onderzoek van de beslissing
over de herstelvordering wel nog noodzakelijk is98.
22. Het bestreden arrest heeft de vrijwillige tussenkomst van de gewestelijk steden94 In die zin ook E. GOETHALS, “Juridische aspecten van de verhouding tussen het parket en het toezichthoudend bestuur” in J. VAN DEN BERGHE en D. BOGAERT (ed.), Vervolging en handhaving inzake
milieudelicten, Gent, Story-Scientia, 1994, 98.
95 Cass., 12 april 1994, A.R. P.93.0325.N, nr. 171; 11 december 2001, A.R. P.00.0736.N.
96 In die zin Cass., 9 maart 1976, A.C. 1976, 786 met concl. advocaat-generaal LENAERTS; 24 oktober
1989, A.R. nr. 2688, nr. 114; Cass. 18 november 1997, A.R. P.97.0965.N, nr. 486; 9 december 1997,
A.R. P.97.0442.N, nr. 541; Cass. 1 april 1998, A.R. P.97.1635.F, nr. 183; 10 augustus 1998, R.W.
1998-99, 918, noot S. VAN OVERBEKE; 14 november 2001, A.R. P.01.0393.F; 4 december 2001, A.R.
P.01.0311.N met concl. O.M.
97 In die zin het obiter dictum in Cass. 16 mei 1995, A.R. P.94.0822.N, nr. 239; anders m.b.t. de
ambtshalve veroordeling krachtens art. 11bis van het K.B. nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het
bijhouden van sociale documenten: Cass., 16 februari 1993, A.R. nr. 6631, nr. 97.
98 Zie b.v. recentelijk Cass., 8 april 2003, A.R. P.02.1165.N.
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bouwkundig inspecteur ontvankelijk verklaard. Hiermee heeft het bestreden arrest aan het
optreden van de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur als procespartij een verkeerde
kwalificatie gegeven. Die verkeerde kwalificatie doet evenwel geen afbreuk aan de hoedanigheid van procespartij, noch aan het feit dat de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur op ontvankelijke wijze cassatieberoep kan instellen.
B. Onderzoek van de middelen
23. Het eerste middel, eerste onderdeel, is gericht tegen de beslissing dat de “eerder geformuleerde vordering tot herstel van de plaats in de vorige toestand”, dit is de vordering
tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand zoals ingeleid bij brief van 13 februari 1998 en hernomen in de brief van 26 mei 2000, noodzakelijk is vervallen door “de
niet door een schorsings- en/of annulatieberoep bij de Raad van State bestreden en niet regelmatig ingetrokken beslissing waarbij, bij wijze van regularisatie, een stedenbouwkundige vergunning wordt verleend voor de werken waarop het stedenbouwmisdrijf betrekking heeft” (bestreden arrest, p. 4-5, nr. 3.3). Eiser voert aan dat het bestreden arrest nagelaten heeft te onderzoeken of de voorwaarden voor het verval van het recht van de overheid om herstel te vorderen krachtens art. 158 D.R.O. vervuld waren.
Deze grief is nieuw en bijgevolg niet ontvankelijk. Uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, blijkt niet dat eiser dit middel voor de appèlrechters heeft
aangevoerd. Eiser heeft, met verwijzing naar het standpunt van de stedenbouwkundig
inspecteur, alleen de onwettigheid van de beslissing van de bestendige deputatie
aangevoerd in zoverre de bestendige deputatie op 15 juni 2000 een
regularisatievergunning heeft afgegeven zonder voorafgaand vergelijk op een ogenblik
waarop dit nog decretaal verplicht zou zijn geweest.
Het door dit onderdeel aangevoerde motiveringsgebrek is volledig afgeleid uit de
onontvankelijk aangevoerde grief en bijgevolg eveneens onontvankelijk.
Volledigheidshalve kan erop worden gewezen dat het bestreden arrest heeft overwogen
dat een eventuele onwettigheid van de beslissing van de bestendige deputatie de
wettigheid van de beslissing van de minister niet aantast, zodat de controle van de
wettigheid van de beslissing van de bestendige deputatie niet relevant is (arrest, p. 6).
Het eerste middel, tweede onderdeel, is gericht tegen de beslissing waarbij de
appèlrechters vaststellen “dat er geen regelmatige herstelvordering (…) meer aanhangig
is”. Eiser voert aan dat de herstelvordering op regelmatige wijze werd aanhangig gemaakt.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag: de appèlrechters oordelen niet dat de
herstelvordering niet regelmatig werd ingesteld maar beslissen dat, als gevolg van de
wettig bevonden regularisatievergunning, geen herstelvordering meer aanhangig is. Ook
hier is het motiveringsgebrek volledig afgeleid uit de ten onrechte aangevoerde grief.
Het eerste middel, derde onderdeel voert een “interne tegenstrijdigheid” van het
bestreden arrest aan in zoverre de appèlrechters enerzijds zouden oordelen dat in geval
van een onwettige regularisatievergunning de herstelvordering verder zou kunnen worden
uitgeoefend maar anderzijds eveneens zouden oordelen dat in dat geval een nieuwe
herstelvordering zou moeten geformuleerd. Het onderdeel kan niet tot cassatie leiden
aangezien de appèlrechters de regularisatievergunning niet onwettig hebben bevonden.
24. Het tweede middel is gericht tegen de beslissing van de appèlrechters volgens welke de beslissing van de minister van 25 juni 2002 – waarin de vraag werd beoordeeld of
de woning al dan niet was verkrot –, niet onwettig is doordat de beslissing werd genomen
met verwijzing naar het vonnis van de eerste rechter, zonder na te gaan of, wat niet het geval was, dit vonnis in kracht van gewijsde was gegaan.
In een eerste onderdeel voert eiser aan dat de vaststellingen van het arrest van de
appèlrechters van 26 april 2002, dat eveneens een beoordeling bevat van de staat waarin
de woning zich bevond, van wezenlijk belang waren voor de beslissing van de minister en
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dat de appèlrechters hieraan niet konden voorbijgaan bij de beoordeling van de wettigheid
van de beslissing. In een tweede onderdeel voert eiser aan dat de vaststellingen van dat
arrest “ontegensprekelijk” moeten leiden tot het besluit dat er sprake was van verkrotting
zoals bedoeld in art. 145bis, §1 D.R.O. Beide onderdelen zijn niet ontvankelijk doordat zij
ertoe strekken het Hof te doen oordelen over feiten waartoe het niet bevoegd is.
Het derde onderdeel, dat schending van art. 149 G.W. aanvoert, voert aan dat de
appèlrechters hebben nagelaten het middel te beantwoorden volgens hetwelk de beslissing
van de minister onwettig zou zijn nu krachtens die beslissing het besluit van de bestendige
deputatie “haar rechtskracht herneemt”. Hieruit zou volgens eiser blijken dat de minister
zijn eigen en zelfstandige beslissingsbevoegdheid heeft miskend. De appèlrechters stellen
evenwel vast dat de minister bij beslissing van 25 juni 2002 een vergunning heeft
verleend. Aldus verwerpen en beantwoorden zij eisers middel.
25. Het derde middel voert aan dat de appèlrechters nagelaten hebben de wettigheid van
de beslissing van de bestendige deputatie te onderzoeken. Dit onderzoek is volgens eiser
noodzakelijk doordat de minister heeft beslist dat het besluit van de bestendige deputatie
“haar rechtskracht herneemt”.
Het middel gaat in zijn geheel uit van de opvatting dat indien het ministerieel besluit
niet onwettig is, zodat krachtens dat besluit het besluit van de bestendige deputatie “haar
rechtskracht herneemt”, in tweede instantie ook, door die “herneming van rechtskracht”,
een toetsing van de wettigheid van het besluit van de bestendige deputatie noodzakelijk
wordt.
Het middel mist feitelijke grondslag in zoverre het hierop steunt dat, in tegenstelling tot
wat de appèlrechters nochtans vaststellen, de beslissing van de minister aan verweerder
geen regularisatievergunning zou hebben verleend. De beslissing van de minister kan
bijgevolg niet worden aangezien als een loutere overname van de beslissing van de
bestendige deputatie waardoor een eventuele onwettigheid van het besluit van de
bestendige deputatie automatisch ook de wettigheid van het besluit van de minister zou
aantasten.
Conclusie: verwerping van het cassatieberoep.
ARREST

(A.R. P.03.1143.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 27 juni 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
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Overwegende dat verweerder de niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep
opwerpt om reden dat eiser, zelfs als tussengekomen partij, niet de vereiste hoedanigheid heeft om cassatieberoep in te stellen;
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Overwegende dat tussenkomst in strafzaken het optreden van een derde in een
tussen andere partijen gevoerd geding is, hetgeen niet het geval is wanneer dit
geding de vordering zelf van deze derde tot voorwerp heeft;
Overwegende dat de vordering tot herstel die het openbaar ministerie op verzoek van de stedenbouwkundig inspecteur in het strafgeding uitoefent, de vordering van de stedenbouwkundig inspecteur zelf betreft, die aldus het hem wettelijk
opgedragen algemeen belang waarneemt;
Dat het ambt van de stedenbouwkundig inspecteur op grond van ditzelfde belang, als eiser tot herstel zelfstandig cassatieberoep kan instellen;
Dat de uitoefening van de herstelvordering door het openbaar ministerie en de
afwezigheid van een voorafgaande burgerlijke partijstelling van de inspecteur
daaraan niets afdoen;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep moet worden
verworpen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
24 februari 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. V. Tollenaere, Gent, A. Lust, Brugge en R. Ascrawat, Veurne.

Nr. 97
2° KAMER - 24 februari 2004

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - STRAFRECHTELIJK VERVOLGDE
BEKLAAGDE - HERSTEL.
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 13 - OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - STRAFRECHTELIJK VERVOLGDE
BEKLAAGDE - HERSTEL.
3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - GERECHTELIJK ONDERZOEK BEKLAAGDE - VERHOOR DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES.
4º ONDERZOEKSRECHTER - GERECHTELIJK ONDERZOEK - ONDERVRAGING
VAN DE BEKLAAGDE - RECHT VAN VERDEDIGING - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES.
1º en 2° Art. 13 E.V.R.M. houdt niet in dat wanneer de rechter vaststelt dat de in artikel 6.1
E.V.R.M. bedoelde redelijke termijn is overschreden, het herstel waarop de strafrechtelijk
vervolgde beklaagde recht heeft, noodzakelijk bestaat in het staken van de
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strafvervolging of het verval van de strafvordering1.
3º en 4° De enkele omstandigheid dat een beklaagde tijdens het gerechtelijk onderzoek
niet door de onderzoeksrechter werd ondervraagd levert geen miskenning van het recht
van verdediging of van het recht op een eerlijk proces op2. (Art. 61bis Sv.)
(B. e.a. T. SABAM C.V.)

ARREST

(A.R. P.03.1148.N)

I. Bestreden beslissing
(...)
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser sub I stelt in een memorie twee middelen voor. De eiser sub III stelt
in een memorie drie middelen voor. Die memories zijn aan dit arrest gehecht en
maken daarvan deel uit.
De eisers sub II en IV stellen geen middel voor.
IV. Beslissing van het Hof
(...)
B. Onderzoek van de middelen van de eiser sub I
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het arrest oordeelt dat op het ogenblik van het beroepen vonnis de redelijke termijn nog niet overschreden was, maar dat gelet op het tijdsverloop tussen die beslissing en de einduitspraak in hoger beroep, dergelijke
overschrijding wel is tussengekomen en hiermede rekening houdt voor de bepaling van de strafmaat;
Overwegende dat het arrest aldus de procedure in haar geheel in aanmerking
neemt en oordeelt dat de redelijke termijn binnen dewelke eiser recht heeft op de
berechting van zijn zaak, overschreden is;
Dat het onderdeel dat enkel aanvoert dat de redelijke termijn reeds op het
ogenblik van de uitspraak van het beroepen vonnis overschreden was, bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk is;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 13 E.V.R.M. bepaalt dat eenieder wiens rechten en
vrijheden, welke in dit verdrag zijn vermeld, geschonden zijn, recht heeft op
daadwerkelijke rechtshulp voor een nationale instantie, zelfs indien deze schending zou zijn begaan door personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie;
1 Zie Cass., 9 december 1997, A.R. P.96.0448.N, nr. 543, met concl. van adv.-gen. BRESSELEERS.
2 Cass., 16 mei 2001, A.R. P.01.0305.F, nr. 288.
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Overwegende dat deze bepaling niet inhoudt dat wanneer de rechter vaststelt
dat de in artikel 6.1 E.V.R.M. bedoelde redelijke termijn is overschreden, het
herstel waarop de strafrechtelijk vervolgde beklaagde recht heeft, noodzakelijk
bestaat in het staken van de strafvervolging of het verval van de strafvordering;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
2. Tweede middel
(...)
C. Onderzoek van de middelen van de eiser sub III
1. Eerste middel
Overwegende dat het middel dezelfde draagwijdte heeft als het eerste middel
aangevoerd door de eiser sub I en om dezelfde redenen niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
Overwegende dat de enkele omstandigheid dat een beklaagde tijdens het gerechtelijk onderzoek niet door de onderzoeksrechter werd ondervraagd geen miskenning van het recht van verdediging of van het recht op een eerlijk proces oplevert;
Dat het middel faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
24 februari 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Maes, Verbist en B. De Maeseneir, Dendermonde.

Nr. 98
2° KAMER - 24 februari 2004

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - TELECOMMUNICATIE EN INFORMATICA DADEN VAN OPSPORING EN ONDERZOEK.
De artikelen 46bis, 88bis, 88ter en 88quater Sv. zijn enkel van toepassing op daden van
opsporing en van onderzoek.
(D.)

ARREST

(A.R. P.03.1539.N)

I. Bestreden beslissing
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 28 oktober 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Afstand
Overwegende dat Mr. Salvatore Pelonero, advocaat bij de balie te Brussel, namens eiser zonder berusting afstand van het cassatieberoep doet in zoverre het
gericht is tegen de beslissing waarbij uitspraak wordt gedaan over de aangevoerde uitlokking;
B. Onderzoek van het middel
Overwegende dat de artikelen 46bis, 88bis, 88ter en 88quater Wetboek van
Strafvordering enkel van toepassing zijn op daden van opsporing en van onderzoek;
Overwegende dat het middel aanvoert dat de erin vermelde processen-verbaal
bewijsmateriaal bevatten dat bestaat uit e-mailadressen en internetgegevens die
op eigen initiatief door de nv Siemens werden getraceerd; dat het middel dus niet
aanvoert dat het bewijsmateriaal werd verkregen door een daad van opsporing of
onderzoek;
Dat het middel, in zoverre het schending van de voormelde wetsbepalingen
aanvoert, faalt naar recht;
Overwegende dat het middel voor het overige aanvoert dat de door de nv Siemens verkregen bewijsmiddelen wegens schending van artikel 8 E.V.R.M. onrechtmatig zijn omdat deze de oorsprong van e-mailadressen en internetgegevens
van eiser heeft getraceerd;
Dat het middel in zoverre het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is, mitsdien niet ontvankelijk is;
C. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verleent akte van de afstand zoals hierboven bepaald;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Veroordeelt eiser in de kosten.
24 februari 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
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gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. S. Pelonero, Brussel.

Nr. 99
2° KAMER - 24 februari 2004

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - OVERBRENGING TUSSEN STATEN VAN GEVONNISTE PERSONEN TOEPASSING.
2º STRAF — ALLERLEI - OVERBRENGING TUSSEN STATEN VAN GEVONNISTE PERSONEN –
ART. 6 E.V.R.M. - TOEPASSING.
3º STRAF — ALLERLEI - OVERBRENGING TUSSEN STATEN VAN GEVONNISTE PERSONEN OMSCHRIJVING VAN HET MISDRIJF - GEVOLG.
4º STRAF — VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN - OVERBRENGING TUSSEN STATEN
VAN GEVONNISTE PERSONEN - AANPASSING VAN DE IN HET BUITENLAND UITGESPROKEN STRAF VERZWARENDE OMSTANDIGHEID VAN HET MISDRIJF - GEVOLG.
5º STRAF — VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN - OVERBRENGING TUSSEN STATEN
VAN GEVONNISTE PERSONEN - AANPASSING VAN DE IN HET BUITENLAND UITGESPROKEN STRAF OMSCHRIJVING VAN HET MISDRIJF - VERZWARENDE OMSTANDIGHEID - GEVOLG.
1º en 2° Ten gevolge van de vordering van de procureur des Konings, bedoeld in art. 10
Wet 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen Staten van de gevonniste personen, en
strekkende tot het zien aanpassen van de in het buitenland uitgesproken straf aan die
welke in de Belgische wet is bepaald voor een misdrijf van dezelfde aard, beslist de
rechtbank niet over de gegrondheid van een ingestelde strafvervolging in de zin van
artikel 6 E.V.R.M. maar enkel over de eventuele aanpassing van een reeds in het
buitenland uitgesproken straf of maatregel met het oog op een verdere uitvoering ervan
in België1. (Art. 10 Wet 23 mei 1990; Art. 10.2 Verdrag van 21 maart 1983 inzake de
overbrenging van gevonniste personen)
3º De rechter die overeenkomstig artikel 10 van de Wet van 23 mei 1990 inzake de
overbrenging tussen Staten van de gevonniste personen, door de procureur des Konings
gevorderd wordt de in het buitenland uitgesproken straf of maatregel aan te passen, gaat
alleen na of de aard en de duur van deze straf of maatregel overeenstemt met die welke
voor dezelfde feiten in de Belgische wet voor een misdrijf van dezelfde aard zijn bepaald;
de omstandigheid dat hij daarbij dezelfde feiten, reeds vastgesteld door het vonnis van
de vreemde Staat, naar Belgisch recht als zijnde gepleegd met een verzwarende
omstandigheid omschrijft, houdt niet in dat hij over een strafvervolging in België wegens
in het buitenland gepleegde misdrijven uitspraak doet2. (Art. 10 Wet 23 mei 1990)
4º De rechter die, overeenkomstig artikel 10 van de Wet van 23 mei 1990 inzake de
overbrenging tussen Staten van de gevonniste personen, wordt gevorderd om de in het
buitenland uitgesproken straf of maatregel aan te passen, past op dezelfde feiten alleen
de Belgische wet toe voor een misdrijf van dezelfde aard, zonder evenwel de in het
buitenland uitgesproken straf of maatregel te mogen verzwaren; de omstandigheid dat de
rechter daarbij een verzwarende omstandigheid in aanmerking neemt, brengt niet mee

1 Zie L. DECLERCQ, Overbrenging tussen Staten van gevonniste personen, Comm. Straf, Kluwer.
2 Ibid.

Nr. 99 - 24.2.04

HOF VAN CASSATIE

317

dat hij daardoor de in het buitenland uitgesproken straf of maatregel verzwaart 3. (Art. 10
Wet 23 mei 1990)
5º Krachtens artikel 10 van de Wet van 23 mei 1990 inzake overbrenging tussen Staten
van de gevonniste personen, zijn niet de omschrijving van de strafbaarstelling volgens de
wet van de vreemde Staat, maar de aard en de duur van de in het buitenland
uitgesproken straf of maatregel, vergeleken met die welke voor dezelfde feiten in de
Belgische wet voor een misdrijf van dezelfde aard zijn bepaald, determinerend voor een
eventuele aanpassing van de straf of de maatregel door de Belgische rechter; de
omstandigheid dat voor een misdrijf van dezelfde aard de wet van de vreemde Staat,
anders dan de Belgische wet, geen verzwarende omstandigheid omschrijft, sluit een
toepassing van een verzwarende omstandigheid overeenkomstig de Belgische wet niet
uit noch verplicht de rechter tot enige strafvermindering4. (Art. 10 Wet 23 mei 1990)
(W.)

ARREST

(A.R. P.03.1652.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 5 november 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, 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 vier middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt:
- dat eiser bij onherroepelijk vonnis van 3 juli 2002 in het Verenigd Koninkrijk
door de Canterbury Crown Court werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9
jaar wegens invoer aldaar van 15 kg MDMA (XTC);
- dat eiser met toepassing van artikel 10 van de wet van 23 mei 1990 inzake de
overbrenging tussen Staten van de gevonniste personen en artikel 10.2 van het
verdrag van 21 maart 1983 inzake de overbrenging van gevonniste personen, op
vordering van de procureur des Konings werd gedagvaard voor de correctionele
rechtbank teneinde zijn in het buitenland uitgesproken straf te zien aanpassen aan
die welke in de Belgische wet is bepaald voor een misdrijf van dezelfde aard;
- dat het bestreden arrest de vordering van het openbaar ministerie ongegrond
verklaart daar de in het buitenland uitgesproken straf naar aard en duur overeenstemt met die welke voor hetzelfde feit in de Belgische wet is bepaald, meer bepaald de straf in artikel 2bis, §3b, Drugwet; dat immers eiser werd veroordeeld
voor onwettige invoer van verdovende middelen met de verzwarende omstandig3 Ibid.
4 Ibid.
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heid van "deelneming aan een vereniging";
1. Eerste middel
Overwegende dat ten gevolge van de vordering bedoeld in artikel 10 van de
wet van 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen Staten van de gevonniste
personen, de rechtbank niet beslist over de gegrondheid van een ingestelde strafvervolging in de zin van artikel 6 E.V.R.M. maar enkel over de eventuele aanpassing van een reeds in het buitenland uitgesproken straf of maatregel met het
oog op een verdere uitvoering ervan in België;
Dat het middel, in zoverre het ervan uitgaat dat artikel 6 E.V.R.M. op voormelde vordering van toepassing is, faalt naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, uit de stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, niet blijkt dat eiser voor de appèlrechters heeft aangevoerd dat hij
niet over voldoende tijd en faciliteiten beschikte om zijn verdediging voor te bereiden en dat daardoor zijn recht van verdediging werd miskend;
Dat het middel in zoverre niet voor het eerst voor het Hof kan worden aangevoerd, mitsdien niet ontvankelijk is;
2. Tweede middel
Overwegende dat het als geschonden aangewezen artikel 4 Strafwetboek bepaalt dat het misdrijf, buiten het grondgebied van het Rijk door Belgen of door
vreemdelingen gepleegd, in België niet wordt gestraft dan in de gevallen bij de
wet bepaald;
Overwegende dat evenwel de rechter die overeenkomstig artikel 10 van de wet
van 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen Staten van de gevonniste personen, door de procureur des Konings gevorderd wordt de in het buitenland uitgesproken straf of maatregel aan te passen, alleen nagaat of de aard en de duur van
deze straf of maatregel overeenstemt met die welke voor dezelfde feiten in de
Belgische wet voor een misdrijf van dezelfde aard zijn bepaald;
Dat de omstandigheid dat hij daarbij dezelfde feiten, reeds vastgesteld door het
vonnis van de vreemde Staat, naar Belgisch recht als zijnde gepleegd met een
verzwarende omstandigheid omschrijft, niet inhoudt dat hij over een strafvervolging in België wegens in het buitenland gepleegde misdrijven uitspraak doet;
Dat het middel faalt naar recht;
3. Derde middel
Overwegende dat de rechter die, overeenkomstig artikel 10 van de wet van 23
mei 1990 inzake de overbrenging tussen Staten van de gevonniste personen,
wordt gevorderd om de in het buitenland uitgesproken straf of maatregel aan te
passen, op dezelfde feiten alleen de Belgische wet toepast voor een misdrijf van
dezelfde aard, zonder evenwel de in het buitenland uitgesproken straf of maatregel te mogen verzwaren;
Overwegende dat de omstandigheid dat de rechter daarbij een verzwarende
omstandigheid in aanmerking neemt, niet meebrengt dat hij daardoor de in het
buitenland uitgesproken straf of maatregel verzwaart;
Dat het middel faalt naar recht;
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4. Vierde middel
Overwegende dat krachtens artikel 10 van de wet van 23 mei 1990 inzake
overbrenging tussen Staten van de gevonniste personen, niet de omschrijving van
de strafbaarstelling volgens de wet van de vreemde Staat, maar de aard en de
duur van de in het buitenland uitgesproken straf of maatregel, vergeleken met die
welke voor dezelfde feiten in de Belgische wet voor een misdrijf van dezelfde
aard zijn bepaald, determinerend zijn voor een eventuele aanpassing van de straf
of de maatregel door de Belgische rechter;
Dat de omstandigheid dat voor een misdrijf van dezelfde aard de wet van de
vreemde Staat, anders dan de Belgische wet, geen verzwarende omstandigheid
omschrijft, een toepassing van een verzwarende omstandigheid overeenkomstig
de Belgische wet niet uitsluit noch de rechter tot enige strafvermindering verplicht;
Dat het middel faalt naar recht;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de straf
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.
24 februari 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. H. Bogaerts, Dendermonde.

Nr. 100
2° KAMER - 24 februari 2004

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING INVERDENKINGSTELLING DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - DEELNEMING AAN CRIMINELE
ORGANISATIE - MISDRIJVEN BEOOGD MET DE CRIMINELE ORGANISATIE.
2º VERENIGING VAN BOOSDOENERS - CRIMINELE ORGANISATIE INVERDENKINGSTELLING DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - MISDRIJVEN BEOOGD MET DE CRIMINELE
ORGANISATIE.
1º en 2° Noch de artikelen 324bis en 324ter, §3 Strafwetboek, noch artikel 16, §5 Wet
Voorlopige Hechtenis vereisen dat bij de inverdenkingstelling wegens deelneming aan
een criminele organisatie in de zin van voormelde strafbepalingen, ook een
inverdenkingstelling wegens het plegen van de misdaden of wanbedrijven die met deze
criminele organisatie worden beoogd, zou geschieden1.
1 Zie Cass., 6 mei 1998, A.R. P.98.0117.F, nr. 225.
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(F.)

ARREST

(A.R. P.04.0251.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 10 februari 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat het middel voor zover het aanvoert dat het bevel tot aanhouding werd verleend met het oog op onmiddellijke bestraffing of uitoefening van
enige andere vorm van dwang, bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk
is;
Overwegende dat noch de artikelen 324bis en 324ter, §3 Strafwetboek noch
artikel 16, §5 Wet Voorlopige Hechtenis vereisen dat bij de inverdenkingstelling
wegens deelneming aan een criminele organisatie in de zin van voormelde strafbepalingen, ook een inverdenkingstelling wegens het plegen van de misdaden of
wanbedrijven die met deze criminele organisatie worden beoogd, zou geschieden;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat het middel voor het overige aanvoert dat op het ogenblik van
het verlenen van het bevel tot aanhouding geen ernstige aanwijzingen van schuld
voor het ten laste gelegde misdrijf aanwezig waren, en dat de bedreigingen en
het witwassen niet het oogmerk vormen van de criminele organisatie maar
slechts modaliteiten ervan zijn;
Dat het middel aldus opkomt tegen de beoordeling van feiten door de rechter
en het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
2. Tweede middel
Overwegende dat aan eiser niet het uiten van doodsbedreigingen en witwaspraktijken, maar het deelnemen aan het nemen van welke beslissing dan ook in
het raam van de activiteiten van de criminele organisatie, zoals bedoeld in artikel
324bis Strafwetboek wordt ten laste gelegd;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat eiser door de onderzoeksrechter, bij zijn verhoor, in kennis werd gesteld van de hem ten laste gelegde fei-

Nr. 100 - 24.2.04

HOF VAN CASSATIE

321

ten en hij daarover werd verhoord;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
B. Ambtshalve onderzoek van 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 tot de kosten.
24 februari 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. A. Van De Steen, Dendermonde en V. De Schrijvere, Dendermonde.

Nr. 101
2° KAMER - 24 februari 2004

1º ONDERZOEKSRECHTER - AANHANGIGMAKING - OMVANG VAN HET
GERECHTELIJK ONDERZOEK - BEPALING.
2º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - CRIMINELE
ORGANISATIE - MISDRIJVEN BEOOGD MET DE CRIMINELE ORGANISATIE - VERMELDING.
3º VERENIGING VAN BOOSDOENERS - CRIMINELE ORGANISATIE MISDRIJVEN BEOOGD MET DE CRIMINELE ORGANISATIE - VERMELDING IN HET BEVEL TOT
AANHOUDING.
1º Niet het verhoor door de onderzoeksrechter maar de vordering waarbij hij door de
procureur des Konings wordt verzocht een gerechtelijk onderzoek in te stellen, in
voorkomend geval gelezen in context met de erbij gevoegde stukken, bepaalt van welk
feit of feiten de onderzoeksrechter is geadieerd1. (Art. 61 Sv.)
2º en 3° Noch de artikelen 324bis en 324ter, §3 Strafwetboek, noch artikel 16, §5 Wet
Voorlopige Hechtenis vereisen dat de misdaden of wanbedrijven die met de criminele
organisatie worden beoogd, nader in het bevel tot aanhouding worden te laste gelegd of
met hun wetsartikel worden aangeduid2.
(G.)

ARREST

(A.R. P.04.0253.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 10 februari 2004 gewezen
1 Cass., 4 feb. 1997, A.R. P.96.1027.N, nr. 62.
2 Zie Cass., 24 feb. 2004, A.R. P.04.0251.N, nr. 100.
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door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
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 vier middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat het middel aanvoert dat uit het verhoor (van eiser) door de
onderzoeksrechter blijkt dat, onder een vermeende telastlegging van deelneming
aan de activiteiten van een criminele organisatie, de oorspronkelijke saisine van
de onderzoeksrechter zich niet uitstrekte tot andere misdrijven dan het smokkelen van sigaretten, welk misdrijf niet beantwoordt aan de strafmaat van artikel
324bis, eerste lid Strafwetboek, en dat de appèlrechters daaraan wederrechtelijk
andere telastleggingen hebben toegevoegd;
Overwegende dat niet het verhoor door de onderzoeksrechter maar de vordering van de procureur des Konings een gerechtelijk onderzoek in te stellen, in
voorkomend geval gelezen in context met de erbij gevoegde stukken, bepaalt van
welk feit of feiten de onderzoeksrechter is geadieerd;
Dat het middel faalt naar recht;
Overwegende dat voor het overige, het aan de feitenrechter staat te oordelen
voor welke feiten de procureur des Konings de onderzoeksrechter heeft gevorderd;
Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat "uit de vordering van het
openbaar ministerie samengelezen met de inlichtingen bijgebracht door de toegevoegde dossiers en de inlichtingen van de laatste vaststellingen die tot de aanhouding hebben geleid blijkt dat de ten laste gelegde kwalificatie slaat op ruimere misdrijven dan de aanwijzingen met betrekking tot sigarettensmokkel, maar
eveneens slaat op doodsbedreigingen, naast witwaspraktijken, die niet noodzakelijk met sigarettensmokkel verbonden zijn";
Dat het middel, in zoverre het opkomt tegen dit oordeel van de appèlrechters,
opkomt tegen de beoordeling van feiten door de rechter, mitsdien niet ontvankelijk is;
2. Tweede middel
Overwegende dat artikel 6 E.V.R.M. in de regel niet van toepassing is op de
onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de handhaving van de voorlopige
hechtenis;
Overwegende dat eiser het deelnemen aan welke beslissing ook in het raam
van de activiteiten van de criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis
Strafwetboek ten laste wordt gelegd; dat artikel 16, §2 Wet Voorlopige Hechte-
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nis enkel vereist dat de verdachte over die telastlegging, meer bepaald over die
deelname, wordt gehoord, zonder dat tevens vereist is dat hij wordt gehoord over
een welbepaald misdrijf, zoals een doodsbedreiging of een witwaspraktijk, dat
met de criminele organisatie wordt beoogd;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser door de onderzoeksrechter in
kennis werd gesteld van de hem ten laste gelegde feiten en daarover verhoord
werd;
Dat het middel dat aanvoert dat eiser enkel werd verhoord in verband met sigarettensmokkel, in zoverre feitelijke grondslag mist;
3. Derde middel
Overwegende dat de appèlrechters door te oordelen dat de ten laste gelegde
kwalificatie eveneens slaat op doodsbedreigingen, naast witwaspraktijken, die
niet noodzakelijk met sigarettensmokkel verbonden zijn, geen uitlegging geven
aan het proces-verbaal van verhoor door de onderzoeksrechter;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
4. Vierde middel
Overwegende dat noch de artikelen 324bis en 324ter, §3 Strafwetboek noch
artikel 16, §5 Wet Voorlopige Hechtenis vereisen dat de misdaden of wanbedrijven die met de criminele organisatie worden beoogd, nader in het bevel tot aanhouding worden te laste gelegd of met hun wetsartikel worden aangeduid;
Dat het middel faalt naar recht;
B. Ambtshalve onderzoek van 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 tot de kosten.
24 februari 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. W. Mertens, Antwerpen.

Nr. 102
2° KAMER - 24 februari 2004

VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - REDENGEVING.
Het bevel tot aanhouding moet o.m. het aan betrokkene ten laste gelegde feit vermelden,
alsmede de wetsbepalingen krachtens welke dit feit strafbaar is; geen enkele
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wetsbepaling schrijft voor dat het de datum en/of de plaats van het ten laste gelegde
misdrijf moet vermelden1. (Art. 16, §5 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
(G.)

ARREST

(A.R. P.04.0255.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 10 februari 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
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
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat de beweerde nietigheid van de beschikking tot handhaving
van de hechtenis door de raadkamer om de reden dat eiser bij deze rechtspleging
niet de mogelijkheid zou gehad hebben om een raadsman te consulteren en zich
op de zitting door hem te laten bijstaan, al ware zij gegrond, niet de nietigheid
kan meebrengen van het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling tot
handhaving van de voorhechtenis waarbij de wettelijke voorschriften betreffende
de oproeping en de bijstand door een raadsman werden nageleefd;
Dat het middel niet ontvankelijk is
2. Tweede middel
Overwegende dat het bevel tot aanhouding onder meer het aan betrokkene ten
laste gelegde feit, alsmede de wetsbepalingen krachtens welke dit feit strafbaar
is, moet vermelden, om te kunnen nagaan of de voorlopige hechtenis wettelijk
toegelaten is;
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling voorschrijft dat het bevel tot aanhouding de datum en/of de plaats van het ten laste gelegde misdrijf moet vermelden;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat eiser in conclusie niet heeft aangevoerd dat wegens de vage
omschrijving van de feiten er voor hem twijfel kon zijn omtrent het feit waarvan
hij verdacht werd onder meer omtrent de plaats en de datum waar en waarop dit
feit zou zijn gepleegd, en dat hij zich daarover niet behoorlijk kon verdedigen;
Dat het middel nieuw, mitsdien niet ontvankelijk is;
1 Cass., 12 april 2000, A.R. P.00.0568.F, nr. 252.
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3. Derde middel
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat de feiten waarvoor eiser
thans is aangehouden, verschillend zijn van deze waarvoor hij destijds door de
onderzoeksrechter te Namen werd aangehouden en nadien vrijgelaten;
Dat artikel 28 Wet Voorlopige Hechtenis alsdan geen toepassing vindt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
B. Ambtshalve onderzoek van 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 tot de kosten.
24 februari 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. W. Van Steenbrugge, Gent.

Nr. 103
2° KAMER - 25 februari 2004

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
GETROFFENE MEDEAANSPRAKELIJKHEID - NAASTEN - GEVOLGSCHADE.
Wanneer, krachtens de gemeenrechtelijke regels van de aansprakelijkheid, de schade is
veroorzaakt door de samenlopende fouten van een derde en van de getroffene, kunnen
die derde of de burgerrechtelijk aansprakelijke persoon niet worden veroordeeld tot de
volledige vergoeding van de gevolgschade die de naasten van de getroffenen lijden1.
(MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL T. A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1317.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 4 september 2003 op verwijzing gewezen door de Correctionele Rechtbank te Nijvel, ingevolge een arrest
van het Hof van 21 juni 2000.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
1 Cass., 5 okt. 1995, A.R. C.93.0305.N, nr. 415.
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III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert een middel aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel:
Overwegende dat het middel kritiek uitoefent op het bestreden vonnis, in zoverre het eiseres, in haar hoedanigheid van burgerrechtelijk aansprakelijke partij
voor de beklaagde A., veroordeelt om aan elke verweerder een vergoeding te betalen tot herstel van, enerzijds, de morele schade die zij geleden hebben wegens
het overlijden van hun moeder en grootmoeder, wijlen R. A., en, anderzijds, de
schade die zij geleden hebben door het aanschouwen van het leed van laatstgenoemde, zonder rekening te houden met de verdeling van de aansprakelijkheid
tussen de beklaagde en de voormelde getroffene, ten belope van een derde voor
eerstgenoemde en twee derde voor laatstgenoemde;
Overwegende dat het bestreden vonnis uitspraak doet over de burgerlijke
rechtsvordering die de verweerders hebben ingesteld met toepassing van de artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van
het Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat, wanneer de schade is veroorzaakt door de samenlopende
fouten van een derde en de getroffene, die derde of de burgerrechtelijk aansprakelijke persoon, met toepassing van de gemeenrechtelijke regels van de aansprakelijkheid, niet veroordeeld kunnen worden tot volledige vergoeding van de
schade die de naasten van de getroffene lijden door gevolgschade;
Dat de schadeposten waarvan het middel de vergoeding bekritiseert, schadeposten zijn die zij persoonlijk lijden, maar ook gevolgschade zijn die haar oorsprong vindt in de familie- en gevoelsbanden tussen de verweerders en de overleden getroffene; dat het recht tot vergoeding, wegens de voormelde banden
waarop dit recht steunt, beïnvloed wordt door de persoonlijke aansprakelijkheid
van de getroffene, in zoverre eiseres het aan de getroffene had kunnen tegenwerpen om haar de vergoeding van haar eigen schade te weigeren;
Dat het bestreden vonnis, dat erkent dat de getroffene tot het ongeval heeft bijgedragen ten belope van twee derde, maar eiseres, burgerrechtelijk aansprakelijke voor de beklaagde, veroordeelt tot volledige vergoeding van de gevolgschade
van de rechthebbenden, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de morele
schade en de affectieschade van de verweerders;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Veroordeelt eiseres in de helft van de kosten en de verweerders in de andere
helft;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de anders samengestelde Correctionele
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Rechtbank te Nijvel, zitting houdende in hoger beroep.
25 februari 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal – Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 104
2° KAMER - 25 februari 2004

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ART. 30 BESTUREN VAN EEN VOERTUIG ZONDER RIJBEWIJS - BEWIJS - IDENTIFICATIE VAN DE BESTUURDER.
2º BEWIJS — STRAFZAKEN — VERMOEDENS - WEGVERKEER - BESTUREN VAN EEN
VOERTUIG ZONDER RIJBEWIJS - BEWIJS - IDENTIFICATIE VAN DE BESTUURDER.
3º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ART. 21 BUITENLANDS RIJBEWIJS - K.B. 23 MAART 1998 - ART. 3 - VERENIGBAARHEID.
4º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ART. 30 BESTUREN VAN EEN VOERTUIG ZONDER RIJBEWIJS - POOLS ONDERDAAN GEVESTIGD IN BELGIË EUROPESE OVEREENKOMST VAN 16 DEC. 1991 - TOEPASSING.
5º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALLERLEI - WEGVERKEER ART. 30 - BESTUREN VAN EEN VOERTUIG ZONDER RIJBEWIJS - POOLS ONDERDAAN GEVESTIGD IN
BELGIË - EUROPESE OVEREENKOMST VAN 16 DEC. 1991 - TOEPASSING.
6º INTERNATIONALE VERDRAGEN - EUROPESE UNIE - WEGVERKEER - ART. 30
- BESTUREN VAN EEN VOERTUIG ZONDER RIJBEWIJS - POOLS ONDERDAAN GEVESTIGD IN BELGIË EUROPESE OVEREENKOMST VAN 16 DEC. 1991 - TOEPASSING.
7º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - HOF VAN CASSATIE VERPLICHTING - VOORWAARDE.
8º PREJUDICIEEL GESCHIL - EUROPESE UNIE - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING
- VOORWAARDE.
9º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
ALGEMEEN - VERONDERSTELLING - RECHTER - VERPLICHTING OM TE ANTWOORDEN.
10º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAGEN - RECHTBANKEN - VERPLICHTING GRENZEN.
11º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - RECHTBANKEN - VERPLICHTING GRENZEN.
12º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAGEN - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING
- GRENS - KONINKLIJK BESLUIT.
13º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - HOF VAN CASSATIE VERPLICHTING - GRENS - KONINKLIJK BESLUIT.
14º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ART. 33 VLUCHTMISDRIJF - DADER NIET GEÏDENTIFICEERD - VERMOEDEN VAN SCHULD - TOEPASSING.
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15º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ART. 67 –
ART. 67BIS - VLUCHTMISDRIJF - DADER NIET GEÏDENTIFICEERD - VERMOEDEN VAN SCHULD TOEPASSING.
16º BEWIJS — STRAFZAKEN — VERMOEDENS - WEGVERKEER - VLUCHTMISDRIJF DADER NIET GEÏDENTIFICEERD - VERMOEDEN VAN SCHULD - TOEPASSING.
17º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ART. 67 –
ART. 67BIS - OVERTREDING - TITULARIS VAN DE NUMMERPLAAT - VERMOEDEN VAN SCHULD VERANTWOORDE INBREUK OP HET VERMOEDEN VAN ONSCHULD - VOORWAARDEN.
18º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST WEGVERKEER - OVERTREDING - TITULARIS VAN DE NUMMERPLAAT - VERMOEDEN VAN SCHULD VERANTWOORDE INBREUK OP HET VERMOEDEN VAN ONSCHULD - VOORWAARDEN.
19º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.2 - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - WEGVERKEER - OVERTREDING - TITULARIS
VAN DE NUMMERPLAAT - VERMOEDEN VAN SCHULD - VERANTWOORDE INBREUK OP HET VERMOEDEN
VAN ONSCHULD - VOORWAARDEN.
1º en 2° Het bewijs van het in art. 30, §1, 1° Wegverkeerswet, bedoelde misdrijf, is niet
afhankelijk van de voorwaarde dat de pleger geïdentificeerd werd op het ogenblik dat hij
het voertuig bestuurde waarmee hij het misdrijf heeft gepleegd. (Art. 30, §1, 1°
Wegverkeerswet)
3º Art. 3 K.B. 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, krachtens hetwelk de personen die
ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, in het vreemdelingenregister of in het
wachtregister van een Belgische gemeente, in België slechts een motorvoertuig mogen
besturen op basis van een Belgisch of Europees rijbewijs, is niet strijdig met art. 21
Wegverkeerswet, aangezien laatstgenoemde bepaling de in een Belgische gemeente
ingeschreven personen niet het recht geven een voertuig te besturen op basis van een
buitenlands rijbewijs1. (Art. 21 Wegverkeerswet; Art. 3 K.B. 23 maart 1998)
4º, 5° en 6° Art. 44 van het Europees Akkoord van 16 dec. 1991, waarbij een associatie tot
stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds,
en de Republiek Polen, anderzijds, verplicht de ontvangende Staat niet het rijbewijs dat
de personen, die zich blijvend in die Staat vestigen, in hun Staat van herkomst hebben
verkregen, te erkennen. (Art. 30, §1, 1° Wegverkeerswet; Art. 3 K.B. 23 maart 1998; Art.
44 Europese Overeenkomst 16 dec. 1991)
7º en 8° Het Hof van Cassatie is in de regel maar verplicht om een prejudiciële vraag te
stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, wanneer de
uitlegging van bepalingen van het gemeenschapsrecht noodzakelijk is om een uitspraak
van het Hof mogelijk te maken2. (Art. 234 E.E.G.-Verdrag)
9º De rechter hoeft niet te antwoorden op een conclusie waarin slechts een
veronderstelling vooropgesteld wordt3. (Art. 149 G.W. 1994)
10º en 11° De rechtscolleges waarvan de beslissing vatbaar is voor cassatieberoep, zijn
niet verplicht het Arbitragehof te vragen om bij wege van een prejudiciële beslissing
uitspraak te doen over een vraag betreffende de schending, o.m. door een wet, van de
artt. 10 en 11 G.W., wanneer zij menen dat die wet die grondwetsbepalingen kennelijk
niet schendt4. (Art. 26, §2 Bijzondere Wet Arbitragehof)
1 Zie Cass., 23 mei 1995, A.R. P.94.0892.N, nr. 253.
2 Cass., 16 april 1997, A.R. P.96.1112.F, nr. 188.
3 Cass., 20 feb. 2002, A.R. P.01.1045.F, nr. 122.
4 Cass., 31 mei 2000, A.R. P.00.0339.F, nr. 336.
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12º en 13° Er bestaat geen grond om aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen
over de mogelijke schending van de artt. 10 en 11 G.W. door een koninklijk besluit 5. (Art.
26, §1, 3° Bijzondere Wet Arbitragehof)
14º, 15° en 16° Aangezien vluchtmisdrijf een overtreding vormt in de zin van art. 67bis
Wegverkeersreglement, is het door dat artikel ingevoerde vermoeden van schuld van
toepassing op de pleger van een vluchtmisdrijf die bij de vaststelling van die overtreding
niet geïdentificeerd werd, ook al werd de dader niet tevens veroordeeld wegens
overtreding van het wegverkeersreglement. (Artt. 33 en 67bis Wegverkeerswet)
17º, 18° en 19° Art. 67bis Wegverkeersreglement verlicht de bewijslast die op het O.M. rust
door t.a.v. de titularis van de nummerplaat van het voertuig een weerlegbaar vermoeden
van schuld in te richten; die bepaling is alleen van toepassing op de misdrijven inzake de
politie van het wegverkeer en kan door alle middelen rechtens worden weerlegd, zodat zij
geen onverantwoorde aantasting vormt van het vermoeden van onschuld dat in art. 6.2
E.V.R.M. is uitgedrukt6. (Art. 6.2 E.V.R.M.; Art. 67bis Wegverkeerswet)
(P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1430.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 3 oktober 2003 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert zes 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 de strafvordering, die tegen eiser is ingesteld wegens overtreding van artikel 8.3, tweede lid
van het Wegverkeersreglement:
Overwegende dat het bestreden vonnis de strafvordering vervallen verklaart
wegens verjaring;
Overwegende dat het cassatieberoep, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk
is;
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die eiser veroordeelt wegens het besturen van een motorvoertuig zonder rijbewijs en wegens
vluchtmisdrijf:
Over het eerste middel:
Overwegende dat het bewijs van het misdrijf dat bedoeld wordt in artikel 30,
§1, 1° van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie
5 Cass., 23 juni 2003, A.R. S.02.0128.N, nr. 373.
6 Cass., 7 feb. 2001, A.R. P.00.1532.F, nr. 75; 16 april 2002, A.R. P.01.0119.N, nr. 231.
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over het wegverkeer, niet afhankelijk is van de voorwaarde dat de pleger geïdentificeerd werd op het ogenblik dat hij het voertuig bestuurde waarmee hij het
misdrijf heeft gepleegd;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel:
Overwegende dat, krachtens artikel 3 van het koninklijk besluit van 23 maart
1998 betreffende het rijbewijs, de personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, in het vreemdelingenregister of het wachtregister van een Belgische gemeente, in België slechts een motorvoertuig mogen besturen op basis van
een Belgisch of Europees rijbewijs;
Overwegende dat die bepaling niet strijdig is met artikel 21 van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer;
Dat het in dat artikel 21 aan eenieder opgelegde verbod om op het Belgisch
grondgebied van het Koninkrijk een motorvoertuig te besturen zonder houder te
zijn van een Belgisch of buitenlands rijbewijs, personen die ingeschreven zijn in
een Belgische gemeente, immers niet het recht geeft een voertuig te besturen op
basis van een buitenlands rijbewijs;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het derde middel:
Overwegende dat eiser betoogt dat de feitenrechters hadden moeten weigeren
om artikel 30, §1, 1° van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en artikel 3 van het koninklijk besluit van 23
maart 1998 betreffende het rijbewijs toe te passen, op grond dat die bepalingen
niet verenigbaar zijn met artikel 44 van de Europese Overeenkomst van 16 december 1991 waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese
Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Polen, anderzijds;
dat eiser hieruit afleidt dat hij, als Pools onderdaan in België, het recht heeft een
motorvoertuig te besturen, alleen op basis van een Pools rijbewijs;
Overwegende dat de voormelde overeenkomst elke overeenkomst-sluitende
Partij voorschrijft aan vennootschappen en onderdanen van de andere Partij, met
betrekking tot het verkeer van werknemers, het recht te geven zich te vestigen en
diensten te verlenen, en hen een behandeling te verlenen die niet minder gunstig
is dan die welke verleend wordt aan eigen vennootschappen en onderdanen;
Overwegende dat die verplichting niet noodzakelijkerwijs het verval meebrengt van alle interne rechtsregels die het vrij verkeer van personen op het
grondgebied van de ontvangende Staat kunnen beperken;
Overwegende dat de Europese Overeenkomst van 16 december 1991 geen enkele eigen bepaling bevat die de voorwaarden harmoniseert waaraan elke overeenkomstsluitende Partij het besturen van een motorvoertuig op zijn eigen
grondgebied onderwerpt;
Overwegende dat, krachtens artikel 53.1 van de voormelde overeenkomst, de
bij artikel 44 ingevoerde verplichting van toepassing is onder voorbehoud van de
beperkingen die verantwoord zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare
veiligheid en de volksgezondheid;
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Overwegende dat de reglementen betreffende de afgifte en wederzijdse erkenning van de rijbewijzen vallen onder de vereisten van de verkeersveiligheid, zodat de door eiser aangevoerde bepaling geen weerslag heeft op de interne rechtsregels die terzake van toepassing zijn op het grondgebied van elke overeenkomstsluitende Partij;
Dat het door eiser aangevoerde artikel 44 de ontvangende Staat niet verplicht
het rijbewijs te erkennen dat de personen, die zich blijvend in die Staat vestigen,
in hun Staat van herkomst hebben verkregen;
Dat de feitenrechters de toepassing van de wettelijke bepalingen en reglementsbepalingen op grond waarvan eiser is vervolgd, derhalve niet hoefden te
weigeren;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de Europese Overeenkomst van 16 december 1991 toestaat beperkingen op te leggen die verantwoord zijn uit hoofde van redenen van
openbare veiligheid, en artikel 3, §1, 1° en §2, eerste lid van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs door dergelijke redenen is verantwoord, zodat de toepassing van die interne rechtsregel de uitlegging van gemeenschapsbepalingen niet oplegt; dat het Hof bijgevolg niet verplicht is een
prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te
stellen;
Over het vierde middel:
Overwegende dat eiser, voor de appèlrechters, een conclusie heeft neergelegd
waarin hij aanvoert dat artikel 30, §1, 1° van de gecoördineerde wetten van 16
maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet schendt, op grond dat het de personen zonder rijbewijs en degenen
die houder zijn van een buitenlands rijbewijs maar verzuimd hebben het voor een
Belgisch rijbewijs in te ruilen, "op dezelfde wijze bestraft";
Overwegende dat, volgens die conclusie, het voormelde artikel 30, §1, 1° "bij
het bepalen van de straf een onderscheid" had moeten maken tussen die twee categorieën overtreders, omdat ze niet "in dezelfde mate gevaarlijk"zijn;
Overwegende dat eisers conclusie wat dat betreft op een hypothese berust; dat
de appèlrechters deze derhalve niet hoefden te beantwoorden;
Overwegende, voor het overige, dat het bestreden vonnis beslist dat er geen
grond bestaat om het Arbitragehof een vraag te stellen over de door eiser aangevoerde discriminatie, en aldus zijn bewering verwerpt, volgens welke de wetsbepaling waarop de vervolging steunt, ongrondwettelijk is;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat het Hof evenmin de in het middel aangevoerde vraag
dient te stellen;
Dat eisers grief immers alleen kritiek uitoefent op de beschikking, krachtens
welke het hem in zijn land van herkomst overhandigde rijbewijs, op zich, geen
titel is die hem toestaat een motorvoertuig te besturen op het grondgebied van de
Staat waar hij zich gevestigd heeft; dat die beschikking niet gegrond is op de in
de prejudiciële vraag bedoelde wet, maar op artikel 3, §§1 en 2 van het konink-
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lijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, d.i. een norm die niet onderworpen is aan de grondwettelijke toetsing van het Arbitragehof;
Over het vijfde middel:
Overwegende dat het feit dat de bestuurder van een motorvoertuig een ongeval
op een openbare plaats veroorzaakt of teweegbrengt en vlucht om de nuttige
vaststellingen te ontlopen, een misdrijf vormt in de zin van artikel 67bis van de
gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer;
Dat het vermoeden van schuld die deze bepaling invoert, bijgevolg van toepassing is op de pleger van een vluchtmisdrijf die bij de vaststelling van dat misdrijf
niet geïdentificeerd werd, ook al werd de dader niet tevens veroordeeld wegens
overtreding van het wegverkeersreglement;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het zesde middel:
Overwegende dat artikel 67bis van de gecoördineerde wetten betreffende de
politie over het wegverkeer de bewijslast die op het openbaar ministerie rust,
verlicht door ten aanzien van de titularis van de nummerplaat van een voertuig
een weerlegbaar vermoeden van schuld in te voeren; dat die bepaling alleen van
toepassing is op overtredingen inzake de politie over het wegverkeer en door alle
middelen van recht kan worden weerlegd, zodat ze geen onverantwoorde miskenning vormt van het vermoeden van onschuld, dat is vastgelegd in artikel 6.2
van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden;
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
Zegt dat er geen grond bestaat om de in de memorie aangevoerde prejudiciële
vragen te stellen;
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
25 februari 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal – Advocaat: mr. O. Louppe, Brussel.

Nr. 105
2° KAMER - 25 februari 2004

1º HERSTEL IN EER EN RECHTEN - ADVIES VAN EEN GESPECIALISEERDE
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DIENST - ARREST - REDENGEVING - TOEZICHT DOOR HET HOF VAN CASSATIE.
2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - HERSTEL IN EER EN
RECHTEN - ADVIES VAN EEN GESPECIALISEERDE DIENST - ARREST - REDENGEVING - TOEZICHT
DOOR HET HOF VAN CASSATIE.
1º en 2° Het arrest schendt art. 149 G.W., wanneer het in het midden laat of het beslist dat
het dossier een advies van een gespecialiseerde dienst over de vordering tot herstel in
eer en rechten bevat, zodat de voorschriften van art. 629, laatste lid Sv., zijn nageleefd,
dan wel dat de aanwezigheid van een dergelijk advies geen voorwaarde is waaraan de
wet het herstel in eer en rechten van de veroordeelde onderwerpt 1. (Art. 149 G.W. 1994;
Art. 629 Sv.)
(Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1514.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 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 Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een verzoekschrift.
IV. Beslissing van het Hof
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van artikel 149 van de
Grondwet:
Overwegende dat uit de processtukken volgt dat eiser zich heeft verzet tegen
het herstel in eer en rechten van de veroordeelde, op grond dat deze een straf
heeft ondergaan voor de in de artikelen 373, 374, 377 en 378 van het Strafwetboek, bedoelde feiten, dat het dossier, in dergelijk geval, het advies moet bevatten van een dienst die gespecialiseerd is in de begeleiding of de behandeling van
seksuele delinquenten, en dat dit advies niet in het dossier steekt;
Overwegende dat het bestreden arrest zich ertoe beperkt te vermelden dat
"[verweerder] aan de wettelijke voorwaarden voldoet om het door hem gevraagde herstel in eer en rechten te genieten";
Overwegende dat het arrest in het midden laat of het beslist dat het dossier een
advies van een gespecialiseerde dienst over de vordering tot herstel in eer en
rechten bevat, zodat de voorschriften van artikel 629, laatste lid van het Wetboek
van Strafvordering, zijn nageleefd, dan wel dat de aanwezigheid van een dergelijk advies geen voorwaarde is waaraan de wet verweerders herstel in eer en
1 Zie Cass., 4 feb. 1998, A.R. P.97.1363.F, nr. 63 en A.R. P.97.1364.F, nr. 64; 7 dec. 2001, volt.
terechtz., A.R. C.99.0442.F, nr. 681, met concl. proc.-gen. J. DU JARDIN; 13 jan. 2003, A.R.
S.01.0179.F, nr. 28.

334

HOF VAN CASSATIE

25.2.04 - Nr. 105

rechten onderwerpt;
Dat het arrest, dat wettig is in de eerste interpretatie en niet in de tweede, artikel 149 van de Grondwet schendt;
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
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Veroordeelt verweerder in de kosten;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
25 februari 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal.

Nr. 106
1° KAMER - 26 februari 2004

VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE ZAKEN - PARTIJ DIE VOORHOUDT TITULARIS
TE ZIJN VAN EEN SUBJECTIEF RECHT - BELANG EN HOEDANIGHEID - ONTVANKELIJKHEID.
De procespartij die voorhoudt titularis te zijn van een subjectief recht heeft, ook al wordt het
betwist, belang en hoedanigheid om de vordering in te stellen; het onderzoek naar het
bestaan of de draagwijdte van het ingeroepen subjectief recht betreft niet de
ontvankelijkheid maar de gegrondheid van de vordering1. (Artt. 17 en 18 Ger.W.)
(D. T. MARITIME TERMINALS N.V.)

ARREST

(A.R. C.01.0402.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 december 2000 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
1 Zie Cass., 29 feb. 1996, A.R. C.93.0511.N, nr. 90; S. B EERNAERT, "Het belang als
ontvankelijkheidsvereiste bij de gewone rechter, de Raad van State en het Arbitragehof", P. & B.
2000, (155) nr. 5, 7, 17.
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III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1249 en 1252 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 22 van de Verzekeringswet van 11 juni 1874, houdende titels X en XI van
Boek I van het Wetboek van Koophandel, zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding
van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-overeenkomst;
- artikel 41 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-overeenkomst.
Aangevochten beslissingen
De appèlrechters verklaren in het bestreden arrest het door verweerster ingestelde hoger
beroep gegrond en het door eiser ingestelde incidenteel beroep ongegrond en verklaren eisers vordering tegen verweerster "niet toelaatbaar", op grond van de volgende overwegingen:
"(...) (verweerster) werpt de onontvankelijkheid op van de vordering van (eiser), als
rechtsopvolger in de rechten van V.J., aanvoerende dat hij als algemeen lasthebber van de
verzekeraars niet aantoont dat de verzekeraars ten dezen enige vergoeding hebben uitgekeerd;
(...) (eiser) legt thans een aantal stukken over waaruit zou moeten blijken dat alle "Underwriters" hun aandeel zouden betaald hebben; meer bepaald de stukken 8, 9, 10, 13, 14
en 15 van (eiser) tonen niet aan dat de verzekeraars ten dezen enige vergoeding hebben
uitgekeerd, minstens niet als een bewijs van effectieve betaling kunnen beschouwd worden door de verzekeraars;
(...) de subrogatie dient te voldoen aan de vereisten van artikel 1249 en volgende van
het Burgerlijk Wetboek, en meer bepaald artikel 22 van de Verzekeringswet van 1874; de
bij artikel 22 van de Verzekeringswet van 1874 bepaalde indeplaatsstelling slechts geldt
ten voordele van de verzekeraar die de verzekeringsvergoeding heeft betaald ten bedrage
van deze vergoeding en vanaf de effectieve betaling; nergens blijkt met zekerheid dat de
betaling plaatsvond voor het inleiden van het geschil door de verzekeraars;
overigens kan ten overvloede worden opgemerkt dat de overgelegde kwijting (...) een
kwijting is bij dewelke de raadsman van R.S. verklaart op 31 mei 1996 - dit is na het gedinginleidend exploot van 31 januari 1994 - de bedragen die men thans vordert, ontvangen te hebben vanwege de "vennootschap naar buitenlands recht Latvian Shipping Association Ltd"; bovendien dateert de debitering van de Lloyd's broker Alston Gayler & C°
Ltd voor 65.643,35 USD (...), afgezien van het feit dat dit stuk, zoals hierboven aangetoond, niet kan worden beschouwd als een bewijs van effectieve betaling door de verzekeraars, van 17 april 1996, hetzij van na de inleidende dagvaarding van 31 januari 1994;
(...) derhalve dient, gelet op al het voorgaande, de vordering van (eiser) ontoelaatbaar te
worden verklaard".
Grieven
Een rechtsvordering kan overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk
Wetboek in beginsel slechts dan niet worden toegelaten, indien de eiser op het ogenblik
van het inleiden van zijn eis geen hoedanigheid en geen reeds verkregen en dadelijk belang heeft om ze in te dienen.
Een rechtsvordering kan niet ontoelaatbaar worden verklaard op grond van de loutere
bedenking dat de eiser geen schade heeft geleden of nog geen schadevergoeding aan een
derde heeft uitgekeerd.
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Het hof van beroep betwist te dezen niet dat het door eiser ingestelde beroep ontvankelijk is doch integendeel "ontvangt" het incidenteel beroep van eiser uitdrukkelijk doch
verklaart het ongegrond.
De appèlrechters oordelen evenmin dat eiser niet zou aantonen dat hij optreedt als algemeen lasthebber van de verzekeraars, noch dat te dezen niet zou zijn aangetoond dat deze
verzekeraars gehouden zijn om dekking te verlenen voor de schade aan het zeeschip "de
Mara".
De onontvankelijkheid van eisers vordering wordt door het hof van beroep louter afgeleid uit de omstandigheid dat eiser niet aantoont dat de verzekeraars effectief enige vergoeding uitbetaald hebben en uit de omstandigheid dat de verzekeraars in elk geval nog
niet gesubrogeerd waren in de rechten van de firma "Latvian" op het ogenblik van de gedinginleidende dagvaarding.
Deze omstandigheden laten op zichzelf evenwel niet toe om wettig te besluiten tot de
ontoelaatbaarheid van eisers vordering, nu noch de bedenking dat niet bewezen is dat de
verzekeraars enige vergoeding hebben uitbetaald, noch de bedenking dat de verzekeraars
op het ogenblik van de inleiding van de eis nog niet waren gesubrogeerd in de zin van de
door de appèlrechters aangehaalde artikelen 1249 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en 22 van de oude Verzekeringswet van 11 juni 1874, noodzakelijk impliceren dat
eiser geen hoedanigheid en belang zou kunnen hebben bij het instellen van zijn vordering.
Dit laatste geldt eveneens voor de bedenking van het hof van beroep dat de namens de
rederij opgestelde kwijting vermeldt dat er bedragen werden ontvangen vanwege de firma
"Latvian", nu één en ander op zichzelf evenmin impliceert dat eiser namens de verzekeraars geen toelaatbare vordering zou kunnen instellen.
De appèlrechters konden uit de door hen vastgestelde feitelijke gegevens aldus niet
wettig afleiden dat "de vordering van (eiser) ontoelaatbaar dient te worden verklaard".
Hieruit volgt dat het hof van beroep de beslissing volgens welke "de vordering van (eiser) ontoelaatbaar dient te worden verklaard", niet naar recht verantwoordt (schending van
de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, 1249 en 1252 van het Burgerlijk
Wetboek, 22 van de Verzekeringswet van 11 juni 1874, houdende titels X en XI van Boek
I van het Wetboek van Koophandel, zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van de
wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, voor zoveel als nodig 41 van
de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek, de
rechtsvordering niet kan worden toegelaten indien de eiser geen hoedanigheid en
geen belang heeft om ze in te dienen;
Dat de procespartij die voorhoudt titularis te zijn van een subjectief recht, hoedanigheid en belang heeft om de vordering in te stellen, ook al wordt dit recht
betwist;
Dat het onderzoek naar het bestaan of de draagwijdte van het subjectief recht
dat door de eiser wordt ingeroepen, niet de ontvankelijkheid maar de gegrondheid van de vordering betreft;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat nergens met zekerheid blijkt
dat de verzekeraars die eiser vertegenwoordigt, voor de inleiding van het geschil
de vergoedingen hebben uitbetaald aan de verzekerde in wiens rechten zij voorhouden gesubrogeerd te zijn;
Dat zij op grond hiervan oordelen dat eiser geen belang en hoedanigheid heeft
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om de vordering in te stellen;
Dat zij door aldus te oordelen hun beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
26 februari 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Geinger.

Nr. 107
1° KAMER - 26 februari 2004

1º KORT GEDING - BEVOEGDHEID VAN DE KORT-GEDINGRECHTER UITVOERBARE BESLISSING TOT UITDRIJVING - TENUITVOERLEGGING - GEZAG VAN GEWIJSDE.
2º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — BURGERLIJKE ZAKEN UITVOERBARE BESLISSING TOT UITDRIJVING - TENUITVOERLEGGING - KORT GEDING.
1º en 2° Wanneer de kort-gedingrechter in een geval dat hij spoedeisend acht bij voorraad
uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van een uitvoerbare rechterlijke beslissing, mag
hij het gezag van rechterlijk gewijsde dat aan die beslissing toekomt niet miskennen1.
(Artt. 25 en 584, eerste lid Ger.W.)
(SEAFRONT ZEEBRUGGE N.V. T. SEAREST N.V.)

ARREST

(A.R. C.01.0522.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 juli 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
1 Zie Cass., 2 sept. 1988, A.R. 5785, nr. 2; 23 juni 1995, A.R. C.93.0185.N, nr. 323; 11 mei 1998,
A.R. C.95.0106.N, nr. 233.
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III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 23 tot en met 27, 584, 1039 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De appèlrechters schorsen, anders dan de eerste rechter, de uitvoering van het vonnis
op 26 januari 2001 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brugge "tot recht ten gronde zal zijn gedaan door de bodemrechter over de desbetreffende
vorderingen tussen de partijen/het buitengewoon rechtsmiddel van herroeping van het gewijsde zal zijn berecht of de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge haar vonnis van 26
januari 2001 zal hebben uitgelegd, op verzoek van de meest gerede partij" in de mate dat
eiseres daarin werd gemachtigd tot uitdrijving van verweerster uit andere lokalen dan de
vrije ruimte "Ice-hall", op grond van volgende motieven:
"2.3. De zaak zelve
2.3.0. Het gezag van het gewijsde.
Terecht laat (eiseres) opmerken dat dit hof, zetelend als kortgedingrechter in hoger beroep, het gezag van gewijsde waarmede het vonnis van de bodemrechter van 26 januari
2001 (ten andere in kracht van gewijsde) is bekleed, dient te respecteren. Dit doet evenwel
niet af aan de bevoegdheid van dit hof, als kortgedingrechter gevat van een geschil betreffende een executie.
2.3.1. (Verweerster) stelt dat het grondplan overgelegd door (eiseres) en waarnaar het
ten uitvoer gelegde vonnis verwijst, niet klopt met wat uiteindelijk qua werken werd gerealiseerd in uitvoering van de overeenkomst huur-verhuur, aangegaan op 25 juni 1997
(waarvan het bestaan intact blijft) en waarover de (verweerster) vanaf het begin van uitvoering van deze huurceel het genot heeft.
Onverminderd de vaststelling dat geen grondplan werd gehecht aan de huur-verhuur
van 25 juni 1997 en de partijen ons geen gemeenschappelijk opgesteld plan van de actuele
situatie overleggen, blijkt de stelling van (verweerster) - na het prima facie onderzoek
waartoe de kortgedingrechter zich dient te beperken - niet zonder grond.
Het hof kan niet voorbij gaan aan het gegeven dat op het 'prima architectura' plan
'Z17c', geen binnenmuren zijn getekend en derhalve bezwaarlijk een verduidelijking kan
uitmaken van wat het voorwerp van de huur-verhuur van 25 juni 1997 precies inhield.
Het feit dat (eiseres) letterlijk een 'horecazaak' verhuurde (supra 1), doet prima facie krachtens de bewoordingen van de huurceel zelve - aannemen dat het voorwerp van de
huur meer omvatte dan een ruimte (zonder bestemming), zonder voorzieningen.
Deze vaststelling wordt trouwens bevestigd door de brief van 10 april 1997 van (eiseres) aan (verweerster), waarin de eerste (verweerster) sommeert om voorafgaand 14 oktober 1997 te beslissen omtrent 'de uitbreiding boven de bestaande structuur', meer nog
waarin de vraag is gesteld aan de verweerster of ze het mosselrestaurant 'wenst (...) uit te
breiden met een bureelruimte in het nieuw gedeelte van de vismijn en zo ja, waar dient de
aannemer de doorgang te voorzien?'.
Het voren staande impliceert alleszins en minstens dat meerdere toegangen tot het gehuurde goed verstrekt werden.
De stelling van (verweerster) dat de binnenwanden in de door haar gehuurde ruimte,
geplaatst werden voor het begin van uitvoering van de huurceel van 25 juni 1997, in opdracht van (eiseres), wordt door het voren gestelde, mede de facturaties van rekken en an-
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der inrichtingsmaterieel eind juni en begin juli 1997 bewaarheid; het door (verweerster)
gestelde is niet weerlegd door (eiseres) die een verklaring overlegt van één aannemer als
werd hij niet belast met deze werken;
Dit klemt te meer nu (verweerster) voorhoudt dat -om de werken tijdig te kunnen beëindigen- twee aannemers met ruwbouwwerken werden belast door (eiseres), terwijl de achtermannen van (eiseres) en door deze attesterende aannemer dezelfde fysieke personen
zouden zijn, wat niet is weerlegd door (eiseres).
Het komt dit hof dan ook voor dat het vonnis van 26 januari 2001 niet kan worden geëxecuteerd, zonder nadere specificatie (planmatige afbakening) van wat precies het voorwerp van de (beweerde) huur van enerzijds de Ice-hall en anderzijds de horecazaak (huur
van 25 juni 1997, zoals deze daadwerkelijk en ab initio werd uitgevoerd) omvatte.
Bij het voorafgaande kan er niet aan voorbij gegaan worden dat de inhoud van het contract -ter zake het voorwerp van de huurceel- bij uitstek wordt bewezen door de ten uitvoerlegging die de partijen aan het contract geven.
2.3.2. Waar klaarblijkelijk niets belet dat (eiseres) die zich de vrije toegang kan verschaffen tot de Ice-hall, aldaar werken plant en zelfs de uitvoering ervan laat aanvangen,
kan zij -die thans zelfs van geen concrete plannen laat blijken- niet ernstig voorhouden,
zware schade te zullen lijden door de tijdelijke opschorting van de executie van het vonnis
van 26 januari 2001.
Wetende daarentegen welke de impact zou zijn van een ontruiming door ten onrechte
uitdrijving van (verweerster) uit een gedeelte van het pand deel uitmakende van en noodzakelijk voor de uitbating van het restaurant, komt het aangewezen voor een wachtsituatie
te creëren tot in rechte duidelijkheid is geschapen omtrent de vraag welke lokalen deel uitmaken van het voorwerp van de huur van 25 juni 1997, zoals dit voorwerp werd begrepen
door de partijen en ab initio ten uitvoer gelegd;
dit, hetzij door uitlegging van het geëxecuteerde vonnis, hetzij dat desbetreffend recht
zou worden gedaan in het kader van de herroeping van het gewijsde, hetzij het geschil zou
worden berecht ingevolge de tussenvordering van (verweerster), ingesteld bij conclusies
van 29 juni 2001 voor de vrederechter derde kanton Brugge".
Grieven
De rechter in kort geding dient, zoals de rechter ten gronde, overeenkomstig de artikelen 23 tot 27 van het Gerechtelijk Wetboek het gezag van gewijsde te respecteren van tussen partijen voorheen gewezen beslissingen. De rechter in kort geding mag verder geen
rechtsverklarende uitspraak doen noch de rechtspositie van partijen definitief wijzigen.
Blijkens artikel 24 van het Gerechtelijk Wetboek, heeft iedere eindbeslissing gezag van
gewijsde vanaf de uitspraak. Dat gezag strekt zich overeenkomstig artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek niet verder uit dan tot hetgeen de rechter over een geschilpunt heeft
beslist en hetgeen, ingevolge het voor hem gebrachte geschil en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, de noodzakelijke grondslag vormt, al was het impliciet,
van zijn beslissing. Teneinde te oordelen of de exceptie van het gewijsde aanneembaar is,
dient te worden nagegaan of de nieuwe aanspraak kan worden ingewilligd zonder het
voordeel van de vorige beslissing ongedaan te maken.
Te dezen stellen de appèlrechters vast dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge
zetelend in hoger beroep bij vonnis van 26 januari 2001, de vordering van appellante heeft
toegekend en beslist heeft dat verweerster "het betreffende pand 'Oude Vismijn' te Zeebrugge, meer bepaald de ruimte Ice-hall (nieuw gedeelte Oude Vismijn) op het gelijkvloers en bijhorende burelen en sanitair alsook eerste verdieping, aangeduid op het plan
van 28 oktober 1995 onder nr. Z17C, bezet zonder recht noch titel" en verweerster heeft
veroordeeld tot ontruiming van het desbetreffende pand en tot betaling van een bezettings-
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vergoeding voor de termijn gedurende dewelke het goed reeds werd bezet.
De Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge heeft dus uitdrukkelijk beslist, in het dispositief van het vonnis van 26 januari 2001, welke ruimtes door verweerster werden bezet
zonder recht noch titel en heeft daarbij, zoals gevorderd door eiseres, verwezen naar de
aanduiding "op het plan van 28 oktober 1995 onder nr. Z17c".
De appèlrechters beslissen niettemin dat verweerster prima facie terecht aanvoert dat
het grondplan Z17c waarnaar dit vonnis van 26 januari 2001 verwijst, niet klopt met wat
uiteindelijk qua werken werd gerealiseerd in uitvoering van de overeenkomst huur-verhuur van 25 juni 1997, en overwegen in dezelfde zin dat partijen geen gemeenschappelijk
opgesteld plan van de actuele situatie overleggen, dat de appèlrechters niet kunnen voorbijgaan aan de vaststelling dat op het "prima architectura" plan Z17c geen binnenmuren
zijn getekend en dit plan dus bezwaarlijk een verduidelijking kan uitmaken van het voorwerp van de huurovereenkomst van 25 juni 1997 en dat het feit dat een horeca-zaak werd
verhuurd facie doet aannemen dat het voorwerp van de huur meer omvatte dan een ruimte
zonder bestemming, zonder voorzieningen.
De appèlrechters, uitgaande van deze beoordeling van "het plan Z17c, besluiten dat het
vonnis van 26 januari 2001 niet kan worden geëxecuteerd zonder nadere specificatie
(planmatige afbakening) van wat precies het voorwerp van de (beweerde) huur van enerzijds de Ice-hall en anderzijds de horecazaak (huur van 25 juni 1997, zoals deze daadwerkelijk en ab initio werd uitgevoerd) omvatte en zij het vonnis schorsen tot in rechte duidelijkheid is geschapen omtrent de vraag welke lokalen deel uitmaken van de huurovereenkomst van 25 juni 1997.
De appèlrechters gaan aldus, door te beslissen dat het plan Z17c prima facie niet duidelijk is en er een nieuwe planmatige afbakening nodig is, in tegen het gezag van gewijsde
van het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, nu in dit vonnis (in laatste
aanleg) op vordering van eiseres werd beslist dat verweerster de betrokken ruimten, onder
verwijzing naar het plan Z17c, zonder recht noch titel bezette en diende te verlaten. De
beslissing van de appèlrechters is volstrekt onverenigbaar met het dispositief van de beslissing van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge en maakt deze beslissing ongedaan.
De appèlrechters hebben derhalve het gezag van gewijsde geschonden van het vonnis
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge van 26 januari 2001 en zijn hun bevoegdheden als rechter in kort geding te buiten gegaan. Voor zover nodig, hebben de appèlrechters door deze schending van het gezag van gewijsde, een rechtsverklarende uitspraak gedaan en de rechtspositie van partijen definitief gewijzigd.
Hieruit volgt dat het arrest niet wettig verantwoord is (schending van de artikelen 23 tot
27, 584, 1039 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat, luidens artikel 584, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek,
de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, in gevallen die hij spoedeisend
acht, bij voorraad uitspraak doet in alle zaken, behalve die welke de wet aan de
rechterlijke macht onttrekt;
Dat wanneer een tenuitvoerlegging plaatsvindt krachtens een uitvoerbare rechterlijke beslissing, de kort-gedingrechter het gezag van rechterlijk gewijsde dat
aan die beslissing toekomt niet mag miskennen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat:
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1. tussen partijen op 25 juni 1997 een overeenkomst van handelshuur werd gesloten betreffende een horecazaak gelegen in de oude Vismijn te Zeebrugge en
blijkens de overeenkomst omschreven volgens het "plan Z17C";
2. bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge van 26 januari
2001 voor recht werd gezegd dat verweerster "het pand 'Oude Vismijn' te Zeebrugge, meer bepaald de ruimte Ice-Hall (nieuwe gedeelte Oude Vismijn) op het
gelijkvloers en bijhorende burelen en sanitair alsook eerste verdieping, aangeduid op het plan van 28 oktober 1995 onder nummer Z17C, bezet zonder recht
noch titel";
3. verweerster werd veroordeeld tot ontruiming van de genoemde plaatsen en
aan eiseres machtiging werd verleend om desgevallend tot uitdrijving van verweerster over te gaan;
4. verweerster eiseres dagvaardde voor de Voorzitter van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brugge, zitting houdend in kort geding, ten einde aan eiseres
verbod te horen opleggen om tot uitdrijving over te gaan;
5. deze vordering door de kort-gedingrechter werd afgewezen wegens afwezigheid van urgentie;
6. tegen deze beschikking door eiseres hoger beroep werd aangetekend dat
aanleiding gaf tot het bestreden arrest;
Overwegende dat het arrest na een onderzoek van de in uitvoering van de
huurovereenkomst uitgevoerde werken, oordeelt dat het voorwerp van de huurceel niet beantwoordt aan het "plan Z17C" en dat "het vonnis van 26 januari
2001 niet kan worden geëxecuteerd, zonder nadere specificatie van wat precies
het voorwerp van de huur (...) omvatte";
Overwegende dat het arrest aldus de rechten opnieuw in vraag stelt waarover
het vonnis van 26 januari 2001 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge
op grond waarvan eiseres de tenuitvoerlegging nastreeft, reeds heeft beslist en
uitspraak doet over de zaak zelf, ook al schorst het de tenuitvoerlegging tot aan
de uitspraak daarover door de bevoegde bodemrechter; dat het aldus het gezag
van gewijsde van het vonnis van 26 januari 2001 miskent;
Dat het middel gegrond is;
2. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
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26 februari 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Gérard en Verbist.

Nr. 108
1° KAMER - 26 februari 2004

1º ADVOCAAT - TUCHT - ORDE VAN ADVOCATEN - RAAD VAN BEROEP - SANCTIE CASSATIE - KOSTEN VAN DE CASSATIEPROCEDURE.
2º GERECHTSKOSTEN — TUCHTZAKEN — PROCEDURE IN CASSATIE - ORDE VAN
ADVOCATEN - TUCHT - SANCTIE - CASSATIE - KOSTEN VAN DE CASSATIEPROCEDURE.
1º en 2° Wanneer het Hof, op het cassatieberoep van een advocaat tegen de procureurgeneraal bij het hof van beroep, een beslissing van de tuchtraad van beroep van de
balies vernietigt, laat het de kosten ten laste komen van de Staat1. (Art. 1111, vierde lid
Ger.W.)
(D. T. Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Gent)

ARREST

(A.R. D.02.0021.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest.
26 februari 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Verbist.

Nr. 109
1° KAMER - 27 februari 2004

BEDRIJFSREVISOR - BEHEER VAN HANDELSVENNOOTSCHAPPEN OF VAN
VENNOOTSCHAPPEN DIE DE RECHTSVORM VAN EEN
HANDELSVENNOOTSCHAP HEBBEN AANGENOMEN - VERBOD - DRAAGWIJDTE.
Het verbod voor bedrijfsrevisoren om deel te nemen aan het bestuur van een
handelsvennootschap of van een vennootschap die de rechtsvorm van een
handelsvennootschap heeft aangenomen, tenzij het gaat om professionele
vennootschappen of interprofessionele vennootschappen die door het Instituut zijn
toegelaten, slaat niet alleen op het professioneel beheer1. (Art. 7bis Wet 22 juli 1953
1 Cass., 20 dec. 1984, A.R. 7202, nr. 258; 1 dec. 1977, A.C. 1978, 380 en de conclusie van proc.-gen.
DELANGE in Bull. en Pas. 1978, 364.
1 In zijn gedeeltelijk gelijkluidende conclusie had de advocaat-generaal eveneens geconcludeerd tot
verwerping van het cassatieberoep, maar wel omdat hij de grond van niet-ontvankelijkheid die
verweerder tegen het middel had opgeworpen en hierop gegrond was dat de bestreden straf naar recht
verantwoord bleef door de overige tekortkomingen die ten laste van de revisor bewezen waren
verklaard en waartegen het middel niet was opgekomen, gegrond had bevonden; over de zogenaamde
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houdende oprichting van een instituut der bedrijfsrevisoren; Art. 4 K.B. 10 jan. 1994
betreffende de plichten van bedrijfsrevisoren)
(E. T. INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN)

ARREST (vertaling)

(A.R. D.03.0018.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de beschikking die op 1 juli 2003 gewezen
is door de beroepscommissie van het Instituut der bedrijfsrevisoren met het Frans
als voertaal.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de artikelen 7bis van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der bedrijfsrevisoren en 4 van het koninklijk besluit
van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren verbieden
dat bedrijfsrevisoren deelnemen aan het bestuur van een handelsvennootschap of
van een vennootschap die de rechtsvorm van een handelsvennootschap heeft
aangenomen, tenzij het gaat om professionele vennootschappen of interprofessionele vennootschappen die door het Instituut zijn toegelaten;
Overwegende dat het middel dat berust op de bewering dat een dergelijk verbod slechts zou slaan op het professioneel beheer van de voornoemde vennootschappen, faalt naar recht;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
27 februari 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: mevr. Matray – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. T'Kint en Van Ommeslaghe.

theorie "van de naar recht verantwoorde straf" zoals die door het Hof wordt toegepast, zie m.n. Cass.,
30 nov. 2000, A.R. D.00.0023.F. nr. 659.

