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Nr. 110
3° KAMER - 1 maart 2004

1º GEMEENSCHAP EN GEWEST - BIJZONDERE WET VAN 8 AUG. 1980 GEZONDHEIDSBELEID - RECHTSOPVOLGING - DRAAGWIJDTE.
2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN AANSPRAKELIJKHEIDSVORDERING - VERNIETIGDE ADMINISTRATIEVE BESLISSING - ARREST VAN RAAD
VAN STATE - VERMELDING VAN WEDERPARTIJ - GEEN GEZAG VAN GEWIJSDE.
3º GEMEENSCHAP EN GEWEST - OVERDRACHT VAN SCHULDEN BUITENCONTRACTUELE FOUTEN - BIJZONDERE WET VAN 8 AUG. 1980 - K.B. 29 JULI 1983 DRAAGWIJDTE.
1º De persoonsgebonden aangelegenheid in artikel 5, §1, 1° van de bijzondere wet van 8
augustus 1980 tot hervorming der instellingen betreft met name het gezondheidsbeleid;
het beleid betreffende de zorgenverstrekking in en buiten de verplegingsinrichtingen is
niet een bevoegdheid die aan de gemeenschappen en de gewesten is toegekend bij de
wet van 8 augustus 1988. (Art. 5, §1, 1° Bijzondere wet tot hervorming der instellingen
van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988)
2º De vermelding in een arrest van de Raad van State van een wederpartij heeft geen
gezag van gewijsde ten aanzien van de burgerlijke rechter die kennis neemt van een
aansprakelijkheidsvordering op grond van een door de Raad van State vernietigde
administratieve beslissing.
3º De overdracht van schulden wegens begane buitencontractuele fouten, is niet uitputtend
geregeld in de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 en in artikel 2 van het Koninklijk
Besluit van 29 juli 1983. (Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980,
gew. bij de wet van 8 aug. 1988; K.B. 29 juli 1983 tot regeling van de
eigendomsoverdrachten van de Staat aan de Vlaamse Gemeenschap)
(ALGEMENE ONDERNEMINGEN AERTS N.V. T. VLAAMSE GEMEENSCHAP e.a.)

ARREST

(A.R. C.02.0594.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 april 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de waarnemend Eerste Voorzitter van 20 oktober 2003
werd deze zaak naar de derde kamer verwezen.
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
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1. Eerste middel
(...)
1.4. Vierde onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 61, §1, eerste lid van de bijzondere wet
van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de
Gewesten, tenzij in deze wet anders wordt bepaald de Gemeenschappen en de
Gewesten de rechten en verplichtingen van de Staat overnemen die betrekking
hebben op de bevoegdheden die hen worden toegekend bij de wet van 8 augustus
1988 tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen, met inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortkomen uit
hangende en toekomstige gerechtelijke procedures;
Dat, krachtens paragraaf 2 van hetzelfde artikel, de artikelen 1, 2 en 8 van de
wet van 5 maart 1984 betreffende de saldi en lasten van het verleden van de Gemeenschappen en Gewesten en betreffende de nationale en economische sectoren van toepassing blijven, voor zover zij verwijzen naar aangelegenheden bedoeld bij de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
en bij de wet tot oprichting van gemeenschaps- en gewestelijke instellingen, gecoördineerd op 20 juli 1979, zonder dat rekening wordt gehouden met de wijzigingen in deze wetten na de inwerkingtreding van voornoemde wet van 5 maart
1984;
Overwegende dat de persoonsgebonden aangelegenheid in artikel 5, §1, 1° van
de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met
name het gezondheidsbeleid betreft; dat het beleid betreffende de zorgenverstrekking in en buiten de verplegingsinrichtingen, niet een bevoegdheid is die
aan de Gemeenschappen en de Gewesten is toegekend bij de wet van 8 augustus
1988;
Dat het onderdeel, dat ervan uitgaat dat artikel 61, §1, eerste lid van de wet
van 16 januari 1989 van toepassing is, faalt naar recht;
1.5. Vijfde onderdeel
Overwegende dat de vermelding in een arrest van de Raad van State van een
wederpartij geen gezag van gewijsde heeft ten aanzien van de burgerlijke rechter
die kennis neemt van een aansprakelijkheidsvordering op grond van een door de
Raad van State vernietigde administratieve beslissing;
Dat het onderdeel dat uitgaat van de tegenovergestelde stelling niet kan worden aangenomen;
Overwegende verder dat het arrest door te oordelen dat de conclusie van eiser
over het gezag van het gewijsde van het arrest van de Raad van State zonder belang is omdat eiseres zich vergist van debiteur, geen uitlegging geeft van de conclusie van eisers, maar de inhoud van de conclusie naar waarde beoordeelt;
Dat het onderdeel, in zoverre het miskenning van bewijskracht van akten aanvoert, feitelijke grondslag mist;
(...)
1.10. Tiende onderdeel
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Overwegende dat, anders dan het onderdeel aanvoert, de overdracht van schulden wegens begane buitencontractuele fouten, niet uitputtend is geregeld in de
Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 en in artikel 2 van het koninklijk besluit
van 29 december 1983;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
1 maart 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. van Eeckhoutte, Geinger en Houtekier.

Nr. 111
3° KAMER - 1 maart 2004

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - MOTORRIJTUIGEN - SCHADE GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS - VERGOEDINGSOPDRACHT - NIETGEÏDENTIFICEERD VOERTUIG - BEGRIP - DRAAGWIJDTE.
2º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VOERTUIG GEWOONLIJK GESTALD IN HET
BUITENLAND - NIET-GEÏDENTIFICEERD VOERTUIG - BELGISCH BUREAU VOOR AUTOVERZEKERAARS VERGOEDINGSPLICHT.
1º Wanneer een verkeersongeval wordt veroorzaakt door een motorrijtuig waarvan de
identiteit niet is vastgesteld kan de benadeelde van het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds vergoeding bekomen van de door dit motorrijtuig veroorzaakte
schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels; in deze zin is een voertuig geïdentificeerd,
wanneer de persoon op wiens naam het ingeschreven staat gekend is of wanneer de
verzekeringstoestand van dit voertuig kan gekend zijn1. (Artt. 50, §1, 1° en 80, §1, 1°
Controlewet Verzekeringen 9 juli 1975)
2º Wanneer op het grondgebied van een lid-staat van de E.E.G. schade is veroorzaakt
door een voertuig en vaststaat dat het schadeverwekkend voertuig in het buitenland is
gestald, doch enkel de aansprakelijke bestuurder ervan is geïdentificeerd, zonder dat de
persoon op wiens naam het ingeschreven staat gekend is of zonder dat de
verzekeringstoestand van het voertuig kan gekend zijn, is het nationaal bureau van
afwikkeling evenmin als enige verzekeraar verplicht de schade van de benadeelde
persoon te vergoeden2. (Art. 2, §2 W.A.M.-wet 1989; Art. 2, tweede lid Richtlijn van de
Raad van de E.E.G. nr. 72/166 van 24 april 1972)
1 Artikel 80, §1, 1° (zoals van kracht na hernummering bij artikelen 29 en 30 van het Koninklijk
Besluit van 12 augustus 1994 en vóór opheffing bij artikel 12 van de Wet van 22 augustus 2002
houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen) en 50, §1, 1° (zoals van kracht vóór de hernummering bij Koninklijk Besluit van 12
augustus 1994) van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.
2 Cass., 13 sept. 1991, A.R. 7050, nr. 23 met noot.
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(BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS VZW T. DVV VERZEKERINGEN NV e.a.)

ARREST

(A.R. C.03.0081.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 juni 2002 door het Hof
van Beroep te Antwerpen gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de eerste voorzitter van 2 februari 2004 werd deze zaak
naar de derde kamer verwezen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, §2 en 6, §2.3 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
- de artikelen 1, 2 en 4 van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
- de artikelen 79, §1 en 80, §1, 1°, (zoals van kracht na hernummering bij artikelen 29
en 30 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 en voor opheffing bij artikel 12 van
de wet van 22 augustus 2002 houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen), 49, §1 en 50, §1, 1°, (zoals van kracht
vóór de hernummering bij koninklijk besluit van 12 augustus 1994) van de wet van 9 juli
1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen,
- artikel 2, tweede lid van Richtlijn 72/166/EEG van de Raad van 24 april 1972 inzake
de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende de verzekering
tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid.
Aangevochten beslissing
In het arrest van 26 juni 2002 bevestigt het Hof van Beroep van Antwerpen het vonnis
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen van 30 oktober 1997 in al zijn beschikkingen mits deze aanpassing dat, in het beschikkend gedeelte ervan, de bedragen uitgedrukt in BEF en NLG, worden omgezet in EUR.
Het hof van beroep veroordeelt eiseres aldus tot betaling van
- 5.507,15 EUR, meer vergoedende intresten vanaf 18 maart 1993, aan de nv De Volksverzekering,
- 391,67 EUR, meer vergoedende intresten vanaf 31 januari 1992, aan De Vos,
- 1.848,99 EUR, meer verwijlsintresten vanaf 22 december 1992, aan de nv Royal Nederland, en
- 2.899,09 EUR en 728,81 EUR, meer vergoedende intresten vanaf 31 januari 1992 aan
de bv ZITO,
al deze bedragen te vermeerderen met gerechtelijke intresten en de kosten van het ge-
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ding.
Het hof van beroep steunt deze beslissing op volgende motieven:
"Op 31 januari 1992 rond 13.45 uur kwam de personenwagen Peugeot, bestuurd door Y
en verzekerd bij nv D. V. V., op het andere rijvak van de Scheldelaan terecht en reed de
vrachtwagen aan van nv Zito, verzekerd bij verzekeringsmaatschappij Royal Nederland.
Y stelde dat het ongeval veroorzaakt werd omdat een Duitse vrachtwagen, bestuurd
door X, naar links uitweek op het ogenblik dat hij deze vrachtwagen inhaalde.
De politie kwam ter plaatse en maakte PV op. X werd ondervraagd, maar de gegevens
(o.a. verzekeraar) van zijn vrachtwagen werden niet genoteerd.
(Verweerders) stelden dat, op grond van de Richtlijn van 24 april 1972 van de Raad van
Europa en de wet van 9 juli 1975, betreffende de controle op de verzekeringsmaatschappijen, (eiseres) de schade moet vergoeden, die door X veroorzaakt werd.
(Eiseres) stelt dat voor de toepassing van deze richtlijn het voertuig moet geïdentificeerd zijn, hetgeen in casu niet het geval is. Tevens stelt (eiseres) dat het ongeval niet veroorzaakt werd door X (Eiseres) is een vereniging zonder winstgevend doel, opgericht
door en voor verzekeringsmaatschappijen, met als opdracht - overeenkomstig artikel 79,
§1 van de wet van 9 juli 1975 - "de schade te vergoeden, in België veroorzaakt door motorrijtuigen die gewoonlijk in het buitenland gestald zijn'.
De bedoeling van deze wetgeving is het vereenvoudigen van administratie en het vermijden van internationale procedures bij het vergoeden van schade bij verkeersongevallen.
Het feit dat (eiseres) de schade moet vergoeden veroorzaakt door voertuigen "die gewoonlijk in het buitenland gestald zijn", wijst erop dat men het actieterrein van (eiseres)
zeer ruim heeft willen omschrijven.
Artikel 79, §1, vereist niet dat de schadelijder aantoont dat het schadeverwekkend voertuig ook in het buitenland een verzekeringspolis heeft afgesloten.
Een motorrijtuig is een voorwerp, geen rechtssubject, en kan zelf niet verantwoordelijk
gesteld worden voor schade die ermee veroorzaakt wordt.
Enkel een persoon kan voor die schade aansprakelijk zijn. Wanneer er dus sprake is van
een "aansprakelijk voertuig", kan de persoon bedoeld worden die als eigenaar, bestuurder,
burgerlijk aansprakelijke voor de bestuurder, etc. aansprakelijk is voor de schade die door
het foutief gebruik van het voertuig veroorzaakt wordt.
(Eiseres) beweert dat zij de vertegenwoordiger is van de verzekeraars van voertuigen,
en dat derhalve een voertuig moet geïdentificeerd zijn opdat zij tot tussenkomst kan gehouden zijn.
Vooreerst dient opgemerkt dat de wettelijke bepalingen nergens vermelden dat (eiseres)
de vertegenwoordiger is van verzekerings-maatschappijen of van een voertuig. Bovendien, in zover (eiseres) iemand vertegenwoordigt, moet zij ook beschouwd worden als de
vertegenwoordiger van de persoon die aansprakelijk kan gesteld worden voor de schade.
In casu werd de beweerde aansprakelijke bestuurder behoorlijk geïdentificeerd.
(Eiseres) maakt dan ook ten onrechte een onderscheid tussen het voertuig en de voor
dat voertuig aansprakelijke persoon.
Deze zaak wordt beheerst door de zeer uitzonderlijke omstandigheid dat wel de volledige identiteit van de beweerde aansprakelijke bestuurder werd genoteerd, maar niet de gegevens van het door hem bestuurde voertuig.
Naar aanleiding van het ongeval kwam de politie ter plaatse en maakte PV op. Omdat
de vrachtwagen van X niet bij de aanrijding was geraakt, of in elk geval geen schade had
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opgelopen, werd X als getuige beschouwd door de verbalisanten. Hij werd wel geïdentificeerd en zijn verklaring (in de Duitse taal) werd opgenomen.
Men mag dan ook met zekerheid aannemen dat de andere bestuurders in de mening verkeerden dat alle nuttige gegevens door de verbalisanten werden genoteerd.
Verder verklaarde Y: ".... Voor mij kwam een Duitse vrachtwagen met oplegger gereden. . .".
Y, die ruim de tijd heeft gehad om de nummerplaat van de vrachtwagen te bekijken,
heeft deze verklaring ter plaatse van het ongeval afgelegd aan verbaliserende politieagenten, die de juistheid van deze verklaring de visu konden verifiëren, en desgevallend konden verbeteren.
Het hof (van beroep) oordeelt dat het bewezen is dat X een in Duitsland ingeschreven
vrachtwagen bestuurde. Dit is, voor de toepassing van artikel 79, §1 van de wet van 9 juli
1975, een motorrijtuig dat gewoonlijk in het buitenland is gestald.
Derhalve moet (eiseres) de schade vergoeden indien X met het door hem bestuurde
voertuig verantwoordelijk zou zijn voor het ongeval. Volgens Y werd het ongeval veroorzaakt doorX, omdat deze plots naar links reed, toen Y hem inhaalde. Vooreerst is dit de
meest logische verklaring voor het ongeval.
X verklaarde: "Ik reed op de Scheldelaan en wilde links afslaan. Op het laatste ogenblik
zag ik de personenwagen en week met mijn voertuig naar rechts om de bestuurder van de
personenwagen nog een kans te (g)even om langs mij voorbij te rijden".
X erkent dat hij naar links wilde afslaan, en uit zijn verklaring blijkt dat hij dit manoeuvre reeds had aangevat. Daarbij heeft hij geen voorrang verleend aan het achteropkomende verkeer, zodatY moest uitwijken en, over de middenberm, op het baanvak voor het tegenliggend verkeer terechtkwam.
Volgens de schets, opgemaakt door de verbalisanten, stond het voertuig van X op het
rechterrijvak, maar toch enigszins naar links, in de richting van de doorsteek, gekeerd. X
kwam derhalve ook tekort aan de verplichting om zich tijdig naar het midden, of in casu
het linkerrijvak, te begeven.
Volgens X reedY 'vrij snel". Op de plaats van het ongeval is de Scheldelaan een viervaksweg, alwaar de toegelaten snelheid 90 km/uur is. Er is dan ook geen aanwijzing dat
het ongeval zou te wijten zijn aan een niet toegelaten of overdreven snelheid van Y De
eerste rechter heeft dan ook terecht geoordeeld dat X een inbreuk gepleegd heeft op artikel 19.1 en 19.3 van de Wegcode, en aldus het ongeval veroorzaakte.
Het ongeval werd uitsluitend veroorzaakt door Xl, en er kan geen fout weerhouden
worden in hoofde vanY ".
Grieven
1. Bij richtlijn 72/166/EEG van de Raad van 24 april 1972 werd een stelsel ingevoerd
waarvan de voornaamste kenmerken als volgt kunnen worden samengevat:
- opheffing van de controle op de groene kaart voor voertuigen die gewoonlijk in een
Lidstaat zijn gestald en het grondgebied van een andere Lidstaat binnenkomen, op basis
van een overeenkomst tussen de nationale bureaus van verzekeraars, volgens welke elk
nationaal bureau, overeenkomstig de nationale wetgeving, de vergoeding waarborgt van
schaden waarvoor recht op vergoeding bestaat en die op zijn grondgebied zijn veroorzaakt
door één van deze al dan niet verzekerde voertuigen;
- het vermoeden dat elk communautair motorrijtuig dat zich op het grondgebied van de
Gemeenschap in het verkeer bevindt, verzekerd is, waartoe de wetgevers van alle Lid-Staten, de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het
verkeer van deze voertuigen aanleiding kan geven, verplicht dienen te stellen.
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Volgens artikel 2, tweede lid van 's Raads richtlijn van 24 april 1972, moeten claims tot
vergoeding van schade die op het grondgebied van een Lidstaat is veroorzaakt door een
voertuig dat gewoonlijk op het grondgebied van een andere Lidstaat is gestald door de nationale bureaus van verzekeraars worden afgewikkeld binnen de grenzen en onder de
voorwaarden van hun eigen nationale wetgeving, ook al is het voertuig volgens de wetgeving van het land van stalling niet of onvoldoende verzekerd.
Het door de richtlijn ingevoerde stelsel berust op een overeenkomst gesloten tussen de
nationale bureaus krachtens welke het bureau van afwikkeling tegen het bureau van het
land waar het schadeverwekkend voertuig is gestald over een regresvordering beschikt,
wat inhoudt dat het voertuig geïdentificeerd is.
2. Artikel 2, §2 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen bepaalt dat motorrijtuigen die gewoonlijk in
het buitenland zijn gestald tot het verkeer in België worden toegelaten, mits een Bureau,
daartoe erkend of opgericht op grond van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle
der verzekeringsondernemingen zelf tegenover de benadeelden de verplichtingen op zich
neemt de schade, door de motorrijtuigen in België toegebracht, overeenkomstig de bepalingen van deze wet te vergoeden.
Overeenkomstig artikel 79, §1 van de wet van 9 juli 1975 (zoals van kracht vóór opheffing bij wet van 22 augustus 2002; zijnde artikel 49, §1 van de wet van 9 juli 1975 vóór
hernummering bij koninklijk besluit van 12 augustus 1994) erkent de Koning, onder de
voorwaarden die Hij bepaalt, een Bureau met als opdracht overeenkomstig de wetgeving
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, de schade
te vergoeden, in België veroorzaakt door motorrijtuigen die gewoonlijk in het buitenland
gestald zijn. Eiseres werd als Bureau met deze opdracht erkend bij koninklijk besluit van
2 juni 1982.
Het Bureau wordt, overeenkomstig artikel 2, §2, tweede lid van de wet van 21 november 1989, voor de toepassing van deze wet met een verzekeraar gelijkgesteld.
Luidens het derde lid van artikel 2, §2 van de wet van 21 november 1989 bepaalt de
Koning welke voertuigen voor de uitvoering van deze wet geacht worden gewoonlijk in
het buitenland te zijn gestald. Hij stelt vast op welke wijze die voertuigen in België worden toegelaten en kan overlegging van een internationaal verzekeringsbewijs eisen.
Artikel 2, §2, vierde lid van de wet van 21 november 1989 stelt dat indien van bestuurders van voertuigen die gewoonlijk zijn gestald in door de Koning nader te noemen
vreemde landen, niet wordt geëist dat zij het internationaal verzekeringsbewijs bij zich
hebben, de verplichting van het Bureau blijft bestaan, zelfs als de verzekeringsplicht niet
is nagekomen.
3. Overeenkomstig artikel 1 van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 (zowel in
de versie van kracht vóór als na de wijziging bij koninklijk besluit van 20 mei 1997) houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989, worden (onder meer) voor de uitvoering van de wet van 21 november 1989 geacht gewoonlijk in het
buitenland te zijn gestald: de tijdelijk ingevoerde motorrijtuigen, andere dan bromfietsen
die niet zijn voorzien van een in België afgegeven kentekenplaat.
4. Overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 worden
voertuigen die geacht worden in het buitenland te zijn gestald en die niet gedekt zijn door
een verzekering die voldoet aan de eisen van de wet van 21 november 1989, tot het verkeer in België toegelaten mits de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe zij aanleiding kunnen geven, gedekt is door een internationaal verzekeringsbewijs.
Motorrijtuigen echter, die gewoonlijk gestald zijn op het grondgebied van een reeks in
artikel 2, tweede lid van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 vermelde landen,
waaronder Duitsland, worden zonder internationaal verzekeringsbewijs tot het verkeer in
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België toegelaten.
5. Opdat een gewoonlijk in het buitenland gestald motorrijtuig op de openbare weg in
het verkeer zou mogen worden gebracht, vereist artikel 6, §2.3 van de wet van 21 november 1989 dat de bestuurder, aan de hand van de door de Koning bepaalde bewijsmiddelen,
kan aantonen dat het motorrijtuig krachtens artikel 2 van deze wet, of op grond van een
internationaal verdrag, tot het verkeer in België is toegelaten.
Overeenkomstig artikel 4, eerste lid van het koninklijk besluit van 13 februari 1991
geldt het internationaal verzekeringsbewijs, bedoeld in artikel 2 van dit koninklijk besluit,
als bewijsmiddel bedoeld in artikel 6, §2.3 van de wet van 21 november 1989.
Luidens artikel 4, tweede lid van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 geldt voor
de in artikel 2, tweede lid, bedoelde motorrijtuigen (de gewoonlijk in bepaalde landen gestalde motorrijtuigen die zonder internationaal verzekeringsbewijs tot het verkeer in België worden toegelaten) als bewijsmiddel de kentekenplaat of het inschrijvingsteken afgegeven in het land van herkomst.
6. Overeenkomstig artikel 50, §1, 1° van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle
der verzekeringsondernemingen, zoals van kracht vóór hernummering bij koninklijk besluit van 12 augustus 1994, en overeenkomstig artikel 80, §1, 1° van deze wet, zoals van
kracht na de hernummering bij koninklijk besluit van 12 augustus 1994 en vóór opheffing
bij wet van 22 augustus 2002, kan elke benadeelde van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de vergoeding bekomen van de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels die door een motorrijtuig zijn veroorzaakt wanneer de identiteit van het motorrijtuig
dat het ongeval heeft veroorzaakt, niet is vastgesteld.
7. Uit de hiervoor aangehaalde bepalingen blijkt dat wanneer een verkeersongeval veroorzaakt wordt door een niet geïdentificeerd motorrijtuig, geen enkele verzekeraar, doch
wel het Gemeenschappelijk Motorwaarborg-fonds verplicht is de schade van de benadeelde personen te vergoeden.
Nu eiseres ingevolge artikel 2, §2, tweede lid van de wet van 21 november 1989, voor
de toepassing van deze wet wordt gelijkgesteld met een verzekeraar, kan eiseres, wanneer
het ongeval veroorzaakt wordt door een niet geïdentificeerd voertuig, evenmin gehouden
zijn tot vergoeding van de door dit voertuig veroorzaakte schade, zelfs indien zou vaststaan dat het niet geïdentificeerde voertuig gewoonlijk in het buitenland is gestald.
Opdat eiseres zou gehouden zijn tot vergoeding van de door een motorrijtuig veroorzaakte schade, is derhalve niet alleen vereist dat dit voertuig in het buitenland is gestald,
doch tevens dat dit voertuig - en niet de bestuurder ervan - is geïdentificeerd.
Een voertuig is slechts geïdentificeerd indien de verzekeringstoestand ervan kan worden achterhaald, zodat de vaststelling dat louter de identiteit van de bestuurder van het
voertuig bekend is, doch geen enkel gegeven omtrent het door hem bestuurde motorrijtuig, niet toelaat te besluiten dat het voertuig is geïdentificeerd.
8. Eiseres voerde voor het hof van beroep aan dat het voertuig bestuurd door Holzl niet
werd geïdentificeerd, zodat de verzekeringstoestand en de verzekeringsmaatschappij ervan niet konden worden achterhaald en zij derhalve niet gehouden is tot vergoeding van
schade veroorzaakt door het verkeersongeval waarvoor Holzl aansprakelijk zou zijn. De
omstandigheid dat de bestuurder van het voertuig geïdentificeerd werd doet hieraan volgens eiseres geen afbreuk.
Eiseres voerde aldus aan:
"Om (eiseres) als vertegenwoordiger van een buitenlandse verzekeringsmaatschappij te
kunnen dagvaarden, dient natuurlijk vooreerst het voertuig te worden geïdentificeerd, teneinde ook de verzekeringsmaatschappij en de verzekeringstoestand te kunnen nagaan.
In casu werd echter de naam van de bestuurder genoteerd doch niets betreffende het
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voertuig dat hij bestuurde.
Bewust voertuig is dus niet geïdentificeerd geweest.
Bij richtlijn van 24 april 1972 van de Raad van de E. G. werd een stelsel ingevoerd
waarvan de voornaamste kenmerken als volgt kunnen worden samengevat:
1. Opheffing van de controle op de groene kaart voor voertuigen die gewoonlijk in een
lidstaat zijn gestald en het grondgebied van een andere lidstaat binnenkomen, op basis van
een overeenkomst tussen de nationale bureaus van verzekeraars, volgens welke elk nationaal bureau, overeenkomstig de nationale wetgeving, de vergoeding waarborgt voor schade waarvoor recht op vergoeding bestaat en die op zijn grondgebied zijn veroorzaakt door
een van deze al dan niet verzekerde voertuigen.
2. Het vermoeden dat elk communautair motorrijtuig dat zich op het grondgebied van
de Gemeenschap in het verkeer bevindt, verzekerd is, waartoe de wetgevers van alle lidstaten de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan
het verkeer van deze voertuigen aanleiding kan geven, verplicht dienen te stellen.
Zoals door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is vastgesteld in zijn
arresten van 21 juni 1984 en 6 oktober 1987, berust het stelsel, door de richtlijn ingevoerd, op een overeenkomst gesloten tussen de nationale bureaus krachtens welke het bureau van afwikkeling tegen het bureau van het land waar het schadeverwekkend voertuig
gestald is, over een regresvordering beschikt, wat inhoudt dat het voertuig geïdentificeerd
is.
H. v. J. 21 juni 1984 nr. 116/83, Jur. H. v.J. 1984, 2481
H. v. J. 6 oktober 1987 nr. 152/83, Jur. H. v.J. 1987, 3833
Artikel 2, §2 van de wet van 21 november 1989 bepaalt dat: Motorrijtuigen, die gewoonlijk in het buitenland gestald zijn tot het verkeer in België worden toegelaten, mits
het Bureau, tot dat doel erkend door de Koning, zelf tegenover de benadeelden de verplichting op zich neemt de schade, door die motorrijtuigen toegebracht, overeenkomstig
de bepaling van deze wet te vergoeden.
Artikel 50 van de wet van 9 juli 1975 bepaalt evenwel dat wanneer het motorrijtuig niet
geïdentificeerd is, de personen, benadeeld door het gebruik van dit rijtuig, tegenover het
gemeenschappelijk motorwaarborgfonds, voor de vergoeding van hun lichamelijke schade, een recht op schadeloosstelling doen gelden.
Uit de samenhang van die bepalingen vloeit voort dat, wanneer het aanrijdend voertuig
niet geïdentificeerd is, het nationaal bureau van afwikkeling, evenmin als enige andere
verzekeraar verplicht is de schade van de benadeelde personen te vergoeden.
Wanneer het aanrijdend voertuig, met buitenlandse nummerplaat en gewoonlijk gestald
op het grondgebied van de buitenlandse Staat, niet geïdentificeerd is, is het Nationaal bureau van afwikkeling evenmin als enige andere verzekeraar verplicht de schade van de benadeelde personen te vergoeden (Cass. 13 september 1991, R. W. 1991-1992, 612; Verkeersrecht 1992, 28).
In casu is het duidelijk dat het voertuig bestuurd door Holzl niet geïdentificeerd werd.
Er was overigens twijfel of het hier om een Duits dan wel Oostenrijks voertuig ging.
Het feit dat de bestuurder wél geïdentificeerd werd doet hieraan geen enkele afbreuk.
De tekst is duidelijk: het voertuig dient te worden geïdentificeerd en niet de bestuurder.
Volkomen ten onrechte oordeelde de eerste rechter dat (eiseres) in dit verkeersongeval
diende tussen te komen".
9. Het hof van beroep beslist in het bestreden arrest dat het ongeval veroorzaakt werd
door X, die een inbreuk pleegde op artikel 19.1 en 3 van het Wegverkeersreglement.
Het hof van beroep stelt vast dat de politie na het ongeval ter plaatse kwam en een pro-
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ces-verbaal opmaakte, dat X werd ondervraagd en zijn volledige identiteit werd genoteerd, doch de gegevens (o.a. verzekeraar) van de door hem bestuurde vrachtwagen, niet
werden genoteerd.
Vervolgens beslist het hof van beroep dat, aan de hand van de verklaring vanY, luidens
welke een Duitse vrachtwagen met oplegger kwam aangereden, is bewezen dat X een in
Duitsland ingeschreven vrachtwagen bestuurde, zijnde voor de toepassing van artikel 79,
§1 van de wet van 9 juli 1975, een motorrijtuig dat gewoonlijk in het buitenland is gestald.
Het hof (van beroep) besluit vervolgens dat, nuX voor het ongeval aansprakelijk is, eiseres de door verweerders geleden schade dient te vergoeden.
10. Het hof van beroep stelt aldus in het bestreden arrest in feite vast dat:
- het litigieuze verkeersongeval veroorzaakt werd door een in Duitsland ingeschreven
vrachtwagen,
- de bestuurder van deze vrachtwagen aansprakelijk is voor het ongeval,
- deze bestuurder werd geïdentificeerd,
- geen identificatiegegevens bekend zijn betreffende de vrachtwagen (o.m. omtrent de
verzekeraar),
en veroordeelt eiseres op grond van deze feitelijke vaststellingen tot vergoeding van de
door verweerders geleden schade.
11.1 Uit de feitelijke vaststellingen in het bestreden arrest blijkt dat het aanrijdend voertuig niet werd geïdentificeerd, hetgeen ingevolge hoger aangehaalde bepalingen (in het
bijzonder de artikelen 2, §2 van de wet van 21 november 1989, 49, §1, 50, §1, 1°, (vóór
hernummering bij koninklijk besluit van 12 augustus 1994), 79, §1 en 80, §1, 1°, (na hernummering bij koninklijk besluit van 12 augustus 1994 en vóór opheffing bij wet van 22
augustus 2002) van de wet van 9 juli 1975) tot gevolg heeft dat noch enige verzekeraar,
noch eiseres verplicht is de door de benadeelden geleden schade te vergoeden.
Er dient derhalve ten eerste te worden besloten dat het hof van beroep, door eiseres te
veroordelen tot vergoeding van de schade die verweerders hebben geleden naar aanleiding
van het door een niet geïdentificeerd motorrijtuig veroorzaakt verkeersongeval, de artikelen 2, §2 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 49, §1, 50, §1, 1°, (zoals van kracht vóór hernummering bij koninklijk besluit van 12 augustus 1994), 79, §1, 80, §1, 1°, (zoals van kracht na
hernummering bij koninklijk besluit van 12 augustus 1994 en vóór opheffing bij wet van
22 augustus 2002) van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen en, voor zoveel als nodig, de artikelen 6, §2.3 van voornoemde wet van 21
november 1989, 1, 2 en 4 van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en 2, tweede lid van de Richtlijn
72/166/EEG van de Raad van 24 april 1972 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid
waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de
controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid, schendt.
11.2 In zoverre dient te worden aangenomen dat het hof van beroep in het bestreden arrest beslist dat het aanrijdend voertuig werd geïdentificeerd om reden dat de bestuurder
ervan werd geïdentificeerd, is de beslissing evenmin naar recht verantwoord.
Een voertuig is slechts geïdentificeerd indien het mogelijk is de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het aanleiding kan geven, te achterhalen. Het
motorrijtuig is derhalve niet geïdentificeerd indien louter de bestuurder van het voertuig
bekend is, nu uit dit gegeven niet blijkt welk voertuig hij bestuurde en op basis hiervan
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derhalve evenmin de verzekeringstoestand van dit voertuig kan worden achterhaald.
Er dient derhalve ten tweede te worden besloten dat het hof van beroep, door eiseres te
veroordelen tot vergoeding van de schade die verweerders hebben geleden naar aanleiding
van het verkeersongeval veroorzaakt door een in het buitenland gestalde vrachtwagen,
waaromtrent geen gegevens bekend zijn, maar waarvan de bestuurder werd geïdentificeerd, de artikelen 2, §2 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 49, §1, 50, §1, 1°, (zoals van kracht
vóór hernummering bij koninklijk besluit van 12 augustus 1994), 79, §1, 80, §1, 1° (zoals
van kracht na hernummering bij koninklijk besluit van 12 augustus 1994 en vóór opheffing bij wet van 22 augustus 2002) van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen en, voor zoveel als nodig, de artikelen 6, §2.3 van voornoemde wet van 21 november 1989, 1, 2 en 4 van het koninklijk besluit van 13 februari 1991
houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en 2, tweede lid van
de Richtlijn 72/166/EEG van de Raad van 24 april 1972 inzake de onderlinge aanpassing
van de wetgevingen der Lidstaten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid, schendt.
11.3 De beslissing van het hof van beroep is tenslotte evenmin naar recht verantwoord
in zoverre zou dienen te worden aangenomen dat het hof van beroep beslist dat eiseres gehouden is tot vergoeding van de uit het verkeersongeval voortvloeiende schade om reden
dat vaststaat dat dit ongeval veroorzaakt werd door een gewoonlijk in het buitenland gestald voertuig, ongeacht of dit aanrijdend voertuig werd geïdentificeerd. Uit de artikelen
2, §2 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijk-heidsverzekering inzake motorrijtuigen, 49, §1, 50, §1, 1°, (zoals van kracht vóór hernummering
bij koninklijk besluit van 12 augustus 1994), 79, §1 en 80, §1, 1°, (zoals van kracht na
hernummering bij koninklijk besluit van 12 augustus 1994 en vóór opheffing bij wet van
22 augustus 2002) van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, blijkt immers dat wanneer het aanrijdende voertuig niet is geïdentificeerd
(hetgeen te dezen volgens eiseres het geval was), eiseres evenmin als enige andere verzekeraar verplicht is de schade van de benadeelde personen te vergoeden.
Er dient derhalve ten derde te worden besloten dat het hof van beroep, op grond van de
loutere vaststelling dat het ongeval veroorzaakt werd door een gewoonlijk in het buitenland gestald voertuig, eiseres niet wettig kon veroordelen tot vergoeding van de door verweerders geleden schade en het hof (van beroep), door eiseres te veroordelen tot vergoeding van deze schade, de artikelen 2, §2 van de wet van 21 november 1989 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 49, §1, 50, §1, 1° (zoals
van kracht vóór hernummering bij koninklijk besluit van 12 augustus 1994), 79, §1, 80,
§1, 1° (zoals van kracht na hernummering bij koninklijk besluit van 12 augustus 1994 en
vóór opheffing bij wet van 22 augustus 2002) van de wet van 9 juli 1975 betreffende de
controle der verzekeringsondernemingen en, voor zoveel als nodig, de artikelen 6, §2.3
van voornoemde wet van 21 november 1989, 1, 2 en 4 van het koninklijk besluit van 13
februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november
1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en 2,
tweede lid van de Richtlijn 72/166/EEG van de Raad van 24 april 1972 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende de verzekering tegen de
wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen
aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid,
schendt.
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V. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de appèlrechters, enerzijds, vaststellen dat de aanrijding veroorzaakt werd door een in Duitsland ingeschreven vrachtwagen en dus door een
motorrijtuig dat gewoonlijk in het buitenland is gestald en, anderzijds, vaststellen
dat de bestuurder van het schadeverwekkende voertuig, die zij aansprakelijk oordelen voor het ongeval, behoorlijk werd geïdentificeerd;
Overwegende dat bij richtlijn van 24 april 1972 van de Raad van de E.G., een
stelsel is ingevoerd waarvan de voornaamste kenmerken kunnen worden samengevat als volgt:
1. opheffing van de controle op de groene kaart voor voertuigen die gewoonlijk in een lidstaat zijn gestald en het grondgebied van een andere lidstaat binnenkomen, op basis van een overeenkomst tussen de nationale bureaus van verzekeraars, volgens welke elk nationaal bureau, overeenkomstig de nationale wetgeving, de vergoeding waarborgt van schaden waarvoor recht op vergoeding bestaat en die op zijn grondgebied zijn veroorzaakt door een van deze al dan niet
verzekerde voertuigen;
2. het vermoeden dat elk communautair motorrijtuig dat zich op het grondgebied van de Gemeenschap in het verkeer bevindt, verzekerd is, waartoe de wetgevers van alle lidstaten de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid
waartoe de deelneming aan het verkeer van deze voertuigen aanleiding kan geven, verplicht dienen te stellen;
Overwegende dat, volgens artikel 2, lid 2 van 's Raads richtlijn van 24 april
1972, claims tot vergoeding van schade die op het grondgebied van een lidstaat
van de Europese Economische Gemeenschap is veroorzaakt door een voertuig
dat gewoonlijk op het grondgebied van een andere lidstaat van de E.E.G. is gestald door de nationale bureaus van verzekeraars moeten worden afgewikkeld
binnen de grenzen van en onder de voorwaarden van hun eigen nationale wetgeving, ook al is het voertuig volgens de wetgeving van het land van stalling niet of
onvoldoende verzekerd; dat het arrest van het Hof van Justitie van 21 juni 1984
in die zin beslist;
Dat, zoals door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is vastgesteld in zijn arresten van 21 juni 1984 en 6 oktober 1987, het stelsel door de
richtlijn ingevoerd berust op een overeenkomst gesloten tussen de nationale bureaus, krachtens welke het bureau dat de schade heeft afgewikkeld over een regresvordering beschikt tegen het bureau van het land waar het schadeverwekkend voertuig is gestald, wat inhoudt dat het voertuig geïdentificeerd is;
Dat, overeenkomstig artikel 1.4 van vermelde richtlijn, onder "grondgebied
waar het voertuig gewoonlijk is gestald", moet worden verstaan: het grondgebied
van de Staat waarvan het voertuig een kentekenplaat draagt of indien voor een
bepaald soort voertuig geen registratie bestaat maar dit voertuig een verzekeringsplaat of een met een kentekenplaat overeenkomend kenteken draagt, het
grondgebied van de Staat waar deze plaat of dit kenteken zijn afgegeven, of indien voor bepaalde typen voertuigen geen registratie, verzekeringsplaat of onderscheidingsteken bestaat, het grondgebied van de Staat waar de houder zijn woonplaats heeft;
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Overwegende dat artikel 2, §2 van de wet van 21 november 1989 betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, bepaalt dat
"motorrijtuigen, die gewoonlijk in het buitenland zijn gestald (...) tot het verkeer
in België (worden) toegelaten, mits een bureau, daartoe erkend of opgericht op
grond van de wet van 9 juli 1985 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, zelf tegenover de benadeelden de verplichting op zich neemt de schade, door die motorrijtuigen toegebracht, overeenkomstig de bepalingen van deze
wet te vergoeden";
Overwegende dat evenwel overeenkomstig artikel 50, §1, 1° van de wet van 9
juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, zoals van
kracht vóór de hernummering bij koninklijk besluit van 12 augustus 1994 en artikel 80, §1, 1° van deze wet, zoals van kracht na de hernummering bij koninklijk
besluit van 12 augustus 1994 en vóór de opheffing bij wet van 22 augustus 2002,
elke benadeelde van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds de vergoeding kan
bekomen van de schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels die door een motorrijtuig zijn veroorzaakt wanneer de identiteit van het motorrijtuig dat het ongeval heeft veroorzaakt niet is vastgesteld; dat een voertuig geïdentificeerd is in
de zin van deze bepaling wanneer de persoon op wiens naam het ingeschreven
staat gekend is of wanneer de verzekeringstoestand van dit voertuig kan gekend
zijn;
Dat uit de samenhang van deze bepalingen voortvloeit dat, wanneer vaststaat
dat het schadeverwekkende voertuig in het buitenland is gestald, doch enkel de
aansprakelijke bestuurder ervan geïdentificeerd is, zonder dat de persoon op
wiens naam het ingeschreven staat gekend is of zonder dat de verzekeringstoestand van het voertuig kan gekend zijn, het nationaal bureau van afwikkeling
evenmin als enige andere verzekeraar verplicht is de schade van de benadeelde
personen te vergoeden;
Overwegende dat het arrest, door te beslissen dat eiseres de verweerders en de
verweersters dient te vergoeden, zonder vast te stellen dat de persoon op wiens
naam het ingeschreven staat gekend is of de verzekeringstoestand van het voertuig kan gekend zijn, de in het middel aangevoerde wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
1 maart 2004 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter –
– Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
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Geinger, De Gryse en Houtekier.

Nr. 112
2° KAMER - 2 maart 2004

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - VEROORDELING TOT BETALING VAN EEN
MEERWAARDE - AARD - GEVOLG.
2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EENSTEMMIGHEID HERSTELVORDERING IN EERSTE AANLEG ONGEGROND VERKLAARD - VEROORDELING TOT BETALING
VAN EEN MEERWAARDE IN HOGER BEROEP - AARD VAN DERGELIJKE VEROORDELING - GEVOLG.
1º en 2° De beslissing van de strafrechter waarbij de beklaagde op vordering van de
stedenbouwkundige inspecteur wordt veroordeeld tot een geldsom gelijk aan de
meerwaarde van het onroerend goed is geen straf maar een maatregel van burgerlijke
aard, waarop het voorschrift van artikel 211bis Wetboek van Strafvordering niet van
toepassing is1. (Art. 221bis Sv.; Art. 149, §5 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999 houdende
de organisatie van de ruimtelijke ordening)
(S. e.a.)

ARREST

(A.R. P.03.1187.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 20 juni 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger 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
(...)
B. Onderzoek van de middelen
(...)
3. Derde middel
3.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de beslissing van de strafrechter waarbij de beklaagde op
1 Zie Cass., 19 mei 1999, A.R. P.98.1393.F, nr. 292; 5 juni 2001, A.R. P.99.1489.N, nr. 333; 14 nov.
2001, A.R. P.01.0393.F, nr. 615; 11 dec. 2001, A.R. P.00.0736.N, nr. 693.
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vordering van de stedenbouwkundige inspecteur wordt veroordeeld tot een geldsom gelijk aan de meerwaarde van het onroerend goed, geen straf is maar een
maatregel van burgerlijke aard;
Dat het voorschrift van artikel 211bis Wetboek van Strafvordering op deze beslissing niet toepasselijk is;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verleent akte van de afstand aan eiseres;
Verwerpt het cassatieberoep van eiser;
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoepen.
2 maart 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. M. Lebbe, Brussel.

Nr. 113
2° KAMER - 2 maart 2004

VERLATING VAN FAMILIE - BIJDRAGE IN DE OPVOEDING EN DE
OPLEIDING VAN DE KINDEREN - VEROORDELING TOT HET BETALEN VAN SCHOOLGELD UITKERING TOT ONDERHOUD - UITKERING DIE MOET GEKWETEN WORDEN TELKENS HET SCHOOLGELD
VERSCHULDIGD IS - TOEPASSING.
Het begrip "uitkering tot onderhoud" bedoeld in artikel 391bis Strafwetboek, dat, onder
meer, naar artikel 203bis B.W. verwijst, heeft betrekking op alle in artikel 203 Burgerlijk
Wetboek, bedoelde bijdrageplichten van de ouders, zoals de betaling van het schoolgeld,
dat moet gekweten worden telkens het verschuldigd is. (Artt. 203 en 203bis B.W.; Art.
391bis Sw.)
(W. T. B.)

ARREST

(A.R. P.03.1313.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 2 september 2003 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiseres N. B. stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit
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arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Afstand
Overwegende dat P. W. afstand doet van zijn cassatieberoep;
B. Onderzoek van het middel
Overwegende dat artikel 391bis, eerste lid Strafwetboek, in straf voorziet voor
hem die, na door een rechterlijke beslissing waartegen geen verzet of hoger beroep meer openstaat, te zijn veroordeeld om een uitkering tot onderhoud te betalen aan zijn echtgenoot, aan zijn bloedverwanten in de nederdalende of in de opgaande lijn, meer dan twee maanden vrijwillig in gebreke blijft de termijnen ervan te kwijten;
Dat het tweede lid van voormeld artikel in dezelfde straf voorziet voor hem
die, in de omstandigheden omschreven in het eerste lid, niet voldoet aan de verplichtingen bepaald in, onder meer, artikel 203bis van het Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat, krachtens artikel 203bis Burgerlijk Wetboek, elk van de ouders van de andere ouder diens bijdrage kan vorderen in de kosten die voortvloeien uit artikel 203;
Dat artikel 203 Burgerlijk Wetboek bepaalt, onder meer, dat de ouders naar
evenredigheid van hun middelen dienen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, het toezicht, de opvoeding en de opleiding van hun kinderen;
Overwegende dat deze bepalingen aldus moeten worden begrepen dat "een uitkering tot onderhoud", bedoeld in artikel 391bis, eerste lid Strafwetboek, betrekking heeft op alle in artikel 203 Burgerlijk Wetboek, bedoelde bijdrageplichten
van de ouders; dat daaronder ook het betalen van schoolgeld behoort;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat verweerder bij
arrest van 30 november 1999 werd veroordeeld tot het betalen van het inschrijvingsgeld van de school van de twee kinderen;
Overwegende dat het inschrijvingsgeld van de school een uitkering tot onderhoud is die moet worden gekweten telkens wanneer het verschuldigd is;
Overwegende dat het arrest dat oordeelt dat het betalen van schoolgeld waartoe verweerder veroordeeld is geen uitkering tot onderhoud is en dat er geen
sprake is van het kwijten van termijnen, de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van eiser;
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de civielrechtelijke vordering van eiseres ingesteld bij rechtstreekse dagvaarding;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt verweerder in de kosten;
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
2 maart 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. R. Verstraeten, Brussel en C. De Baets, Brussel.

Nr. 114
2° KAMER - 2 maart 2004

VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - MOTIVERING - VERWIJZING NAAR
EERDERE BESLISSINGEN - AUTOMATISME - GEEN ANTWOORD OP HET VERWEER BETREFFENDE DE
EVOLUTIE VAN DE TOESTAND EN VAN HET ONDERZOEK - WETTIGHEID.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling, die
de beschikking tot handhaving van de voorlopige hechtenis bevestigt, door enkel te
verwijzen naar eerdere beslissingen zonder rekening te houden met de noodzakelijke
individualisering, noch met het uitzonderlijke en evolutieve karakter van de voorlopige
hechtenis, waardoor niet geantwoord wordt op het in conclusie door eiser gevoerde
verweer dat, op het ogenblik van de uitspraak van het bestreden arrest, de concrete
toestand en het onderzoek van de zaak dermate zijn geëvolueerd dat de voorlopige
hechtenis niet langer volstrekt noodzakelijk is1. (Artt. 16, §§1 en 5, 22, vijfde lid en 30, §4
Wet 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis)
(P.)

ARREST

(A.R. P.04.0286.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 19 februari 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
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 grieven voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht
en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat eiser voorlopig is aangehouden bij bevel van de onderzoeksrechter van 17 september 2003 op de grond dat, onder meer, "te vrezen valt dat
mocht (eiser) in de huidige stand van het onderzoek in vrijheid worden gesteld,
hij zou recidiveren, zich zou verstaan met derden die nog niet konden worden
geïntercepteerd, zou pogen bewijzen weg te maken en aldus het onderzoek
dwarsbomen; dat nog verschillende plichten dienen uitgevoerd om de waarheid
1 Zie Cass., 3 feb. 1999, A.R. P.99.0133.F, nr. 65 en noot A.H.; 26 jan. 2000, A.R. P.00.0094.F, nr.
70; 21 maart 2001, A.R. P.01.0367.F, nr. 154.
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aan de dag te brengen, onder andere, de verhoren van medebetrokkenen en de
confrontaties met de medebetrokkenen";
Overwegende dat, nà voorgaande beslissingen tot handhaving van de voorlopige hechtenis van eiser, de kamer van inbeschuldigingstelling bij arrest van 24 december 2003 die voorlopige hechtenis handhaaft op de grond, onder meer, dat
"gelet op de persoonlijkheid en het gerechtelijk verleden van (eiser) een ernstig
gevaar bestaat voor manipulatie van personen of bewijsmateriaal alsook een belangrijk recidive- en onttrekkingsgevaar";
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling bij arrest van 22 januari 2004 de voorlopige hechtenis van eiser handhaaft op de grond dat, onder
meer, "de omstandigheden en de motieven vermeld in het bevel tot aanhouding
en in het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 24 december 2003
onverkort blijven bestaan";
Overwegende dat de raadkamer bij beschikking van 5 februari 2004 de voorlopige hechtenis van eiser handhaaft met verwijzing naar de redenen vermeld in
"het gemotiveerde arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 22 januari 2004 die de handhaving van de voorlopige hechtenis vereisen en blijven gelden";
Overwegende dat, op eisers hoger beroep tegen die beschikking, het bestreden
arrest zegt dat "de handhaving van de voorlopige hechtenis (van eiser) nog steeds
volstrekt noodzakelijk is voor de openbare veiligheid" op de grond dat "de omstandigheden en motieven vermeld in het bevel tot aanhouding, in het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling van 22 januari 2004 en in de bestreden beschikking onverkort blijven bestaan";
Overwegende dat de appèlrechters met de vermelde verwijzingen naar eerdere
beslissingen geen rekening houden met de noodzakelijke individualisering noch
met het uitzonderlijke en evolutieve karakter van de voorlopige hechtenis; dat zij
het in conclusie door eiser gevoerde verweer dat, op het ogenblik van de uitspraak van het bestreden arrest, de concrete toestand en het onderzoek van de
zaak dermate zijn geëvolueerd dat de voorlopige hechtenis niet langer volstrekt
noodzakelijk is, niet beantwoorden;
Overwegende dat de rechters zodoende eisers conclusie niet beantwoorden en
de beslissing dat de handhaving van de voorlopige hechtenis nog steeds volstrekt
noodzakelijk is, niet naar recht verantwoorden;
Dat de grief gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
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2 maart 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. M. Peeters, Antwerpen.

Nr. 115
2° KAMER - 3 maart 2004

MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — RECHTSPERSONEN - NATUURLIJKE PERSONEN CUMULATIE VAN AANSPRAKELIJKHEDEN - VOORWAARDEN - ZELFDE MISDRIJF.
Art 5, tweede lid Sw., regelt de gevallen waarin de aansprakelijkheid van een natuurlijke
persoon en die van een rechtspersoon in het gedrang zijn gebracht door hetzelfde
misdrijf, en sluit de cumulatie van de aansprakelijkheden uit door alleen rekening te
houden met die van de persoon die de zwaarste fout heeft begaan, met, als enige
uitzondering, het geval waarin de geïdentificeerde natuurlijke persoon wetens en willens
gehandeld heeft1. (Art. 5, tweede lid Sw.)
(ARBEIDSAUDITEUR TE MARCHE-EN-FAMENNE T. PALIFOR N.V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1265.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 16 mei 2003 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Marche-en-Famenne.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen over de tegen
de verweerders sub 1 tot 17, beklaagden, ingestelde strafvordering:
Over het middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 5, tweede lid van het Strafwetboek, betrekking heeft
op de gevallen waarin de aansprakelijkheid van een natuurlijke persoon en die
van een rechtspersoon in het gedrang zijn gebracht door een zelfde misdrijf; dat
het de cumulatie van de aansprakelijkheden uitsluit door alleen rekening te houden met die van de persoon die de zwaarste fout heeft begaan, met als enige uitzondering, het geval waarin de geïdentificeerde natuurlijke persoon wetens en
willens gehandeld heeft;
1 Zie Cass., 4 maart 2003, A.R. P.02.1249.N, nr. 149, met concl. adv.-gen. DE SWAEF.
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Overwegende dat het bestreden vonnis het aan verweerster ten laste gelegde
misdrijf bewezen verklaart, namelijk te hebben verzuimd het werk van zijn bestuurders zo te organiseren dat ze zich konden gedragen naar de desbetreffende
bepalingen van de E.E.G.-verordeningen nr. 3820/85 van 20 december 1985 tot
harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer,
en 3821/85 van dezelfde datum, betreffende het controleapparaat in het wegvervoer, te hebben verzuimd de naleving van die verordeningen geregeld te controleren, zodat ze zich ernaar konden gedragen, en te hebben verzuimd, zo overtredingen werden vastgesteld, de nodige maatregelen te nemen om te beletten dat ze
zich opnieuw voordeden;
Dat het eveneens de aan de verweerders ten laste gelegde misdrijven bewezen
verklaart, om als bestuurder van een voertuig dat bestemd is voor het goederenvervoer en waarvan het toegestane maximumgewicht meer dan 3,5 ton bedraagt,
te hebben verzuimd de artikelen 6.1, 6.2, 7.1, 7.2 of 8.1 van de E.E.G.-verordening nr. 3820/85 na te leven, waarbij voornoemde artikelen betrekking hebben
op de rijtijden, de rusttijden of het gebruik van de controleapparaten;
Overwegende dat uit de omschrijving van die misdrijven blijkt dat het ten aanzien van verweerster bewezen verklaarde misdrijf, enerzijds, en de ten aanzien
van de verweerders in aanmerking genomen misdrijven, anderzijds, niet dezelfde
zijn;
Dat de appèlrechters derhalve niet wettig beslissen om verweerster met toepassing van het voormelde artikel 5 vrij te spreken, op grond dat zij, aangezien het
"dezelfde feiten betreft die gepleegd zijn door de rechtspersoon en [...] door de
natuurlijke personen", "de minst zware fout heeft begaan en dus vrijgesproken
moet worden als strafrechtelijk verantwoordelijke persoon";
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede onderdeel van het middel, dat niet kan leiden tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder
verwijzing;
En overwegende, voor het overige, dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de rechtsvordering die door het openbaar ministerie is ingesteld tegen verweerster, de
naamloze vennootschap P., burgerrechtelijk aansprakelijke partij:
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het de naamloze vennootschap P.
vrijspreekt;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Veroordeelt verweerster in een vierde van de kosten van het cassatieberoep en
laat de overige kosten ten laste van de Staat;
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Neufchâteau, zitting houdende in hoger beroep.
3 maart 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal.

Nr. 116
2° KAMER - 3 maart 2004

STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING
VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT - GEMACHTIGD
AMBTENAAR - VORDERING - WETTIGHEID - VOORWAARDEN.
Noch het belang dat, voor een beklaagde, de gevolgen van de in art. 155, §2, 1°
W.W.R.O.S.P., bedoelde wijzen van herstel kunnen hebben, noch de "relatief goede
trouw" van die beklaagde, noch de afwezigheid van klachten van de buren, noch de
verzoenende houding van het gemeentebestuur doen afbreuk aan de interne
wettelijkheid van de vordering die de gemachtigde ambtenaar met toepassing van dat
artikel heeft ingesteld of tasten zijn vordering door machtsoverschrijding of
machtsafwending aan1. (Art. 155, §2, 1° W.W.R.O.S.P.)
(Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik T. V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1500.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 oktober 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eerste eiser voert twee middelen aan in een verzoekschrift, dat op 28 oktober 2003 is neergelegd op de griffie van het Hof van Beroep te Luik.
De tweede eiser voert een middel aan in een memorie, waarvan een afschrift
aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. Op het cassatieberoep van de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te
Luik:
1 Zie Cass., 18 april 1995, A.R. 7489, nr. 491, redenen, p. 1109; 16 mei 1995, A.R. P.94.0802.N, nr.
238, redenen, p. 482; 16 jan. 2002, A.R. P.01.1163.F, nr. 31; 4 feb. 2003, A.R. P.01.1462.N, nr. 80.

366

HOF VAN CASSATIE

3.3.04 - Nr. 116

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiser zijn cassatieberoep aan de verweersters heeft laten betekenen;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
En overwegende dat het Hof geen acht slaat op de middelen die in het verzoekschrift worden aangevoerd, aangezien ze geen verband houden met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep;
B. Op het cassatieberoep van de gemachtigde ambtenaar:
Over het middel:
Wat het vierde onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest, jegens de verweersters, de telastlegging bewezen
verklaart werken in stand te hebben gehouden zonder voorafgaande geschreven
en uitdrukkelijke stedenbouwkundige vergunning van het college van burgemeester en schepenen, te dezen twee woonhuizen die opgetrokken werden op
niet voor bebouwing bestemde percelen;
Overwegende dat de gemachtigde ambtenaar het herstel van de plaats in de vorige staat heeft gevorderd; dat de vernietiging van de onwettige constructies de
enige wijze van herstel was die voor de appèlrechters is gevorderd en die, naar
eisers mening, de enige was die dezen wettig hadden kunnen bevelen;
Overwegende dat het arrest de vordering verwerpt, op grond dat het weliswaar
niet aan de rechter toekomt de opportuniteit ervan te beoordelen, maar dat hij
daarentegen dient na te gaan of de door de bestuurlijke overheid gevorderde wijze van herstel in verhouding staat tot de zwaarwichtigheid van het misdrijf;
Overwegende dat het arrest beslist dat het herstel van de plaats in de vorige
staat "buiten alle verhouding staat tot het gepleegde misdrijf, gelet op het feit dat
de verweersters niets te maken hebben met de oprichting van de litigieuze gebouwen";
Dat, aldus, het arrest verwijst naar de telastleggingen waarvan de verweersters
zijn vrijgesproken en niet naar de jegens hen bewezen verklaarde telastlegging;
Dat, voor het overige, noch het belang dat, voor een beklaagde, de gevolgen
van de wijzen van herstel, bedoeld in artikel 155, §2, 1° van het Waalse Wetboek
van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium, kunnen hebben, noch de
"relatief goede trouw" van die beklaagde, noch de afwezigheid van klachten van
de buren, noch de verzoenende houding van het gemeentebestuur afbreuk doen
aan de interne wettelijkheid van de vordering die de gemachtigde ambtenaar met
toepassing van dat artikel heeft ingesteld of zijn vordering door machtsoverschrijding of machtsafwending aantasten;
Dat de voormelde redenen van het arrest de beslissing van de appèlrechters om
die vordering niet toe te wijzen, niet naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel, wat dat betreft, gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep van de procureur-generaal bij het Hof van Beroep
te Luik;
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Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de vordering
van de ambtenaar van het bestuur van stedenbouw en ruimtelijke ordening;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt elke verweerster in de helft van de kosten van het cassatieberoep
van de gemachtigde ambtenaar;
Laat de kosten van het cassatieberoep van de procureur-generaal bij het Hof
van Beroep te Luik ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
3 maart 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Simont en Kirkpatrick.

Nr. 117
2° KAMER - 3 maart 2004

1º SAMENHANG - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VERJARINGSSTUITENDE DADEN VERSCHILLENDE MISDRIJVEN - INTRINSIEKE SAMENHANG - GEVOLG.
2º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — STUITING - VERSCHILLENDE
MISDRIJVEN - INTRINSIEKE SAMENHANG - GEVOLG.
3º DIEFSTAL EN AFPERSING - DIEFSTAL DOOR MIDDEL VAN GEWELD BEGRIP - WEERLOOS MAKENDE OF GIFTIGE STOFFEN.
4º STRAF — SAMENLOOP — EENDAADSE - COLLECTIEF MISDRIJF - ZELFDE MISDADIG
OPZET - BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - GRENZEN.
5º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - EENHEID VAN OPZET - COLLECTIEF MISDRIJF
- ZELFDE MISDADIG OPZET - BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - GRENZEN.
6º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - COLLECTIEF MISDRIJF - ZELFDE MISDADIG OPZET GRENZEN.
7º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID ONDERZOEKSGERECHT - MISDAAD - CORRECTIONALISERING - GEVOLGEN - ZELFDE FEIT - ANDERE
KWALIFICATIES - VOORWAARDEN.
8º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — GEMIS AAN BELANG OF BESTAANSREDEN - GEMIS AAN
BESTAANSREDEN - VEROORDELEND ARREST - VERWERPING VAN HET CASSATIEBEROEP - BEVEL TOT
ONMIDDELLIJKE AANHOUDING - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.
1º en 2° De gevolgen van de daden die de verjaring van de strafvordering m.b.t. een
misdrijf stuiten, strekken zich niet alleen uit tot de andere misdrijven die met het eerste
misdrijf de uitvoering van hetzelfde strafbaar opzet zijn en aldus slechts één misdrijf
opleveren, maar tot alle samen behandelde of berechte misdrijven, die door een
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intrinsieke samenhang nauw met elkaar verbonden zijn1 (Art. 22 V.T.Sv.; Artt. 226 en 227
Sv.)
3º Diefstal die door middel van weerloos makende of giftige stoffen wordt gepleegd, vormt
een diefstal door middel van geweld in de zin van artikel 468 Sw., die krachtens artikel
472 van datzelfde wetboek strafbaar is met een straf van vijftien tot twintig jaar opsluiting.
(Artt. 468 en 472 Sw.)
4º, 5° en 6° De feitenrechter beoordeelt in feite of verschillende misdrijven de
opeenvolgende en voortgezette uiting van hetzelfde misdadig opzet zijn; het behoort
evenwel aan het Hof van Cassatie na te gaan of de rechter uit de door hem vastgestelde
feiten het al dan niet bestaan van die eenheid van opzet wettig heeft kunnen afleiden 2.
(Art. 65 Sw.)
7º De correctionalisering van een misdaad door het onderzoeksgerecht geldt voor alle
kwalificaties van het feit, op voorwaarde dat dit feit naar recht vatbaar blijft voor
correctionalisering en dat de eventuele strafverzwaring waarin de wet voorziet, niet volgt
uit een omstandigheid die het onderzoeksgerecht niet kende of die het niet in aanmerking
heeft laten komen3.
8º Wanneer het cassatieberoep tegen een veroordelend arrest wordt verworpen, heeft het
cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding geen reden van bestaan
meer4.
(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1750.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 november 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert vijf middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op de tegen
eiseres ingestelde strafvordering,
1. haar vrijspreekt:
Overwegende dat het cassatieberoep, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk
is;
2. haar veroordeelt:
1 Zie Cass., 26 mei 1987, A.R. 737, nr. 581; 5 april 1996, verk. k., A.R. A.94.0002.F, nr. 111 (nrs. 45
en 46).
2 Zie Cass., 2 mei 2001, A.R. P.01.0121.F, nr. 248.
3 Cass., 4 juli 1986, A.R. 5162, nr. 683.
4 Cass., 26 juni 2002, A.R. P.02.0733.F, nr. 382.
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Over het eerste en tweede middel samen:
Overwegende dat de gevolgen van de daden die de verjaring van de strafvordering betreffende een misdrijf stuiten, zich niet alleen uitstrekken tot de andere
misdrijven die met het eerste misdrijf de uitvoering van hetzelfde strafbaar opzet
vormen en aldus slechts één enkel misdrijf opleveren, maar tot alle samen behandelde of berechte misdrijven, die door intrinsieke samenhang nauw met elkaar
verbonden zijn;
Dat het eerste en tweede middel, die in werkelijkheid het tegendeel aanvoeren,
falen naar recht;
Over het derde middel:
Overwegende dat artikel 468 van het Strafwetboek degene straft die een diefstal pleegt door middel van geweld of bedreiging;
Dat, luidens artikel 483 van dat wetboek, de wet onder geweld de daden van
fysieke dwang, gepleegd op personen, bedoelt;
Overwegende dat het gebruik van weerloos makende of giftige stoffen om het
misdrijf te plegen, een daad van fysieke dwang is, die gepleegd wordt op de persoon die er het slachtoffer van is;
Dat, bijgevolg, de diefstal die door middel van dergelijke stoffen wordt gepleegd, een diefstal door middel van geweld in de zin van het voormelde artikel
468 is, die krachtens artikel 472 van datzelfde wetboek strafbaar is met vijftien
tot twintig jaar opsluiting;
Dat het middel, dat het tegendeel betoogt, faalt naar recht;
Over het vierde middel:
Overwegende dat de feitenrechter in feite oordeelt of verschillende misdrijven
de opeenvolgende en voortgezette uiting zijn van hetzelfde misdadig opzet;
Dat het evenwel aan het Hof behoort na te gaan of de rechter uit de door hem
vastgestelde feiten wel of niet het bestaan van die eenheid van opzet wettig heeft
kunnen afleiden;
Overwegende dat het arrest zegt "dat het misdadig opzet op grond waarvan [eiseres] handelde in haar zoektocht naar makkelijk te verkrijgen geld herhaaldelijk
en met zekerheid is onderbroken"; "dat de feiten van gewone diefstal, die zijn gepleegd van 10 oktober 1993 tot op de dag van haar inverdenkingstelling op 21
december 1994, voortvloeien uit een zelfde misdadig opzet en dat er één enkele
straf moet worden uitgesproken [...]"; "dat [eiseres] zich geenszins zou houden
aan de verbintenis die ze was aangegaan bij de beschikking van 21 december
1994 om in vrijheid te worden gelaten, en zij onder aanhoudingsbevel zou worden geplaatst op 25 maart 1996; dat, op grond van de veel meer zwaarwichtige
feiten die binnen die tijdspanne en met één misdadig opzet zijn gepleegd, één enkele straf kan worden uitgesproken [...]"; "dat [eiseres] opnieuw in vrijheid is gesteld op 29 april 1996, na de verbintenis te hebben aangegaan een ontwenningskuur te volgen in een gespecialiseerd centrum, dat ze op 8 mei 1996 zou verlaten; dat ze daarna opnieuw de draad van haar strafbare activiteiten heeft opgenomen tot ze op 12 mei 1998 een tweede keer onder aanhoudingsbevel is geplaatst;
dat de tijdens die periode gepleegde feiten de uiting zijn van een zelfde misdadig
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opzet, namelijk het verkrijgen van het geld dat ze voor haar aankoop van drugs
nodig heeft"; "dat [eiseres] opnieuw in vrijheid is gesteld op 24 juli 1998, na te
hebben bevestigd een ontwenningskuur te willen ondergaan; dat ze niettemin zou
hervallen in haar delinquent gedrag, dat de feiten die ze vervolgens pleegt tot 25
juli 2001 moeten worden aangemerkt als zijnde onderling met elkaar verbonden
door het nastreven van één enkel doel, en door één enkele straf zullen worden
bestraft [...]";
Overwegende dat de appèlrechters, op grond van die vaststellingen, wettig
hebben kunnen beslissen dat het misdadig opzet drie keer "werd onderbroken";
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het vijfde middel:
Overwegende dat het middel de appèlrechters verwijt aan de feiten van de telastlegging C11 een nieuwe kwalificatie te hebben gegeven, die verschilt van die
welke is vermeld in de verwijzingsbeschikking, door aan de telastlegging van
diefstal de omstandigheid toe te voegen dat de schuldige gebruik heeft gemaakt
van weerloos makende of giftige stoffen om de diefstal te plegen of haar vlucht
te verzekeren;
Overwegende, evenwel, dat de raadkamer, wat de feiten van die telastlegging
betreft, eiseres bij beschikking van 21 maart 2003 heeft verwezen naar de correctionele rechtbank, om door middel van geweld of bedreiging een Nokia GSM,
een bedrag van 2.000 Belgische frank en een Bancontact-kaart, toebehorend aan
R.F., bedrieglijk te hebben weggenomen, met de omstandigheid dat de schuldige
gebruik heeft gemaakt van weerloos makende of giftige stoffen om de diefstal te
plegen of haar vlucht te verzekeren;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende, voor het overige, dat het middel de appèlrechters tevens verwijt
aan de feiten van de telastleggingen E 15, E 16, E 17, E 18 en E 22 een nieuwe
kwalificatie te hebben gegeven, die verschilt van die welke in de verwijzingsbeschikking is vermeld, door hieraan de omstandigheid toe te voegen dat de schuldige gebruik heeft gemaakt van weerloos makende of giftige stoffen om de diefstal te plegen of haar vlucht te verzekeren;
Overwegende dat de raadkamer, door naar de voormelde telastleggingen te
verwijzen, eiseres naar de correctionele rechtbank heeft verwezen wegens vijf
diefstallen, gepleegd door middel van braak, inklimming of valse sleutels, na
verzachtende omstandigheden te hebben aangenomen die de correctionalisering
van die telastleggingen verantwoorden;
Overwegende dat de correctionalisering van de feiten van die telastleggingen,
die door het onderzoeksgerecht in aanmerking worden genomen als diefstallen,
gepleegd door middel van braak, inklimming of valse sleutels, gevolgen heeft
voor alle kwalificaties waartoe die feiten aanleiding kunnen geven, op voorwaarde dat de gekwalificeerde feiten wettig vatbaar blijven voor correctionalisering
en de strafverzwaring waarin de wet voorziet, niet volgt uit een omstandigheid
die het onderzoeksgerecht niet kende of verworpen had;
Overwegende dat de appèlrechters de feiten van de telastlegging E 15, E 16, E
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17, E 18 en E 22 hebben gekwalificeerd als diefstallen, gepleegd door middel
van geweld of bedreiging, met de omstandigheid dat de schuldige gebruik heeft
gemaakt van weerloos makende of giftige stoffen om de diefstal te plegen of
haar vlucht te verzekeren;
Dat, voor het overige, uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat die "feiten
dezelfde [zijn] als de oorspronkelijke feiten en tot de bevoegdheid behoren van
het hof [van beroep]";
Dat, aldus, de appèlrechters wettig beslissen de bij hun aanhangig gemaakte
feiten hun juiste kwalificatie te geven;
Dat, in zoverre, het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het bevel tot onmiddellijke
aanhouding:
Overwegende dat de veroordelende beslissing, wegens verwerping van het
daartegen gerichte cassatieberoep, in kracht van gewijsde gaat; dat het tegen het
bevel tot onmiddellijke aanhouding gerichte cassatieberoep zonder voorwerp
wordt;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
3 maart 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal.

Nr. 118
2° KAMER - 3 maart 2004

REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — OMSTANDIGHEDEN NA VERWIJZING CORRECTIONALISERING - ONBEVOEGD VONNISGERECHT - GEVOLGEN - SAMENHANGENDE FEITEN VERNIETIGING VAN DE VERWIJZINGSBESCHIKKING - VERWIJZING - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN
DIE IN DE RECHTSTREEKSE DAGVAARDING WORDEN VOORGESTELD - UITWERKING.
Wanneer de raadkamer een van misdaad verdacht persoon, met aanneming van
verzachtende omstandigheden, naar de correctionele rechtbank heeft verwezen en het
vonnisgerecht zich onbevoegd heeft verklaard op grond dat, na de beschikking van
verwijzing, een omstandigheid aan het licht is gekomen waardoor het feit bij wet met een
zwaardere criminele straf wordt gestraft, stelt het Hof, op een verzoek tot regeling van
rechtsgebied, vast dat tegen de beschikking vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat,
dat het vonnis of arrest van onbevoegdverklaring in kracht van gewijsde is gegaan en dat
de vermeldingen van de feitenrechter juist lijken te zijn, waarna het de beschikking
vernietigt, ook wat de samenhangende misdrijven betreft, en de zaak naar de kamer van
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inbeschuldigingstelling verwijst1; het vonnisgerecht zou niet bevoegd zijn geweest om de
niet-aanneming van verzachtende omstandigheden door de raadkamer te verhelpen, op
grond van de verzachtende omstandigheden die in de rechtstreekse dagvaarding van het
O.M. zijn voorgesteld. (Art. 526 Sv.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE MARCHE-EN-FAMENNE inzake H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0127.F)

I. Bestreden beslissingen
Eiser verzoekt om een regeling van rechtsgebied, ingevolge:
- een beschikking die op 23 april 2002 is gewezen door de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Marche-en-Famenne;
- een vonnis dat op 24 oktober 2003 is gewezen door de Correctionele Rechtbank te Marche-en-Famenne.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Redenen van de vordering
Eiser voert die redenen aan in een verzoekschrift, waarvan een eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Marche-en-Famenne C. en S.H., bij beschikking van 23 april 2002, naar de correctionele rechtbank heeft verwezen wegens opzettelijke slagen of verwondingen die
zij, als dader of mededader, op 23 september 2001 met voorbedachten rade hebben toegebracht aan L. R. (telastlegging A.1) en het onwettig dragen van een
jacht- of sportwapen, als dader of mededader (telastlegging A.2), C. H. doordat
hij, te Marche-en-Famenne, op 23 september 2001, bedreigingen door gebaren of
zinnebeelden heeft geuit (telastlegging B.3) en S. H. doordat hij, te Rochefort, op
15 september 2001, door samenhang, bedreigingen door gebaren heeft geuit (telastlegging C.4) en onwettig een jacht- of sportwapen heeft gedragen (telastlegging C.5);
Overwegende dat de Correctionele Rechtbank te Marche-en-Famenne, bij vonnis van 28 juni 2002, een geneesheer-deskundige heeft aangewezen om het
slachtoffer van de in de telastlegging A.1 bedoelde feiten te onderzoeken;
Overwegende dat het openbaar ministerie, na neerlegging van het deskundigenverslag, C. en S. H. heeft opgeroepen om voor die rechtbank te verschijnen
op grond van de feiten die hun respectievelijk in de voormelde beschikking ten
laste zijn gelegd, maar ook, met verwijzing naar de verzachtende omstandigheden, op grond van een telastlegging D.6 die aan elk van hen ten laste is gelegd,
wegens het feit dat zij, te Marche-en-Famenne, op 23 september 2001, als dader
of mededader, met voorbedachten rade verwondingen of slagen hebben toege1 Cass., 10 sept. 2002, A.R. P.02.0118.N, nr. 435.
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bracht aan dat slachtoffer, die voor hem een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid tot gevolg hebben gehad;
Overwegende dat de Correctionele Rechtbank te Marche-en-Famenne zich bij
vonnis van 24 oktober 2003 onbevoegd heeft verklaard om van de zaak kennis te
nemen, op grond dat het deskundigenonderzoek dat bij vonnis van 28 juni 2002
is bevolen, aantoont dat de in de telastlegging D.6 bedoelde feiten een blijvende
lichamelijke ongeschiktheid tot gevolg hebben gehad - een omstandigheid die
ten tijde van de regeling van de rechtspleging niet gekend was -, dat dergelijke
feiten bestraft worden met een criminele straf en dat de in de verschillende telastleggingen bedoelde feiten "door samenhang of onsplitsbaarheid met elkaar verbonden zijn";
Overwegende dat vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat tegen de beschikking van 23 april 2002 en het vonnis van 24 oktober 2003 in kracht van gewijsde
is gegaan;
Dat uit de strijdigheid tussen die beslissingen een geschil over rechtsmacht is
ontstaan dat de procesgang belemmert; dat er grond bestaat tot regeling van
rechtsgebied;
Overwegende dat, na de beschikking tot verwijzing, is gebleken dat de feiten
die worden bedoeld in zowel de telastlegging A.1 als de nieuwe, bij de voormelde dagvaarding gevoegde telastlegging D.6, voor het slachtoffer een blijvende
ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid tot gevolg konden hebben gehad, en bijgevolg de misdaad kunnen vormen die bedoeld wordt in de artikelen 66, 392 en 400 van het Strafwetboek, en die gestraft wordt met vijf tot tien
jaar opsluiting, een zwaardere straf dan die welke de oorspronkelijke, correctionele kwalificatie zou hebben meegebracht; dat de correctionele rechtbank, bij gebrek aan aanneming van verzachtende omstandigheden door de raadkamer ten
gunste van de twee voormelde beklaagden, onbevoegd lijkt te zijn om ervan kennis te nemen; dat ze niet bevoegd zou zijn geweest om die niet-aanneming van
verzachtende omstandigheden te verhelpen op grond van de verzachtende omstandigheden die in de rechtstreekse dagvaarding van de procureur des Konings
zijn voorgesteld;
Overwegende dat de feiten van de andere telastleggingen samenhangend lijken
te zijn;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Beslissende tot regeling van rechtsgebied,
Vernietigt de beschikking van 23 april 2002 van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Marche-en-Famenne;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beschikking;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
3 maart 2004 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Fischer, afdelingsvoorzit-
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ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal.

Nr. 119
2° KAMER - 3 maart 2004

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - VREEMDELINGEN VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - MIDDELEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING VERPLICHTING OM TE ANTWOORDEN.
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
- VREEMDELINGEN - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - MIDDELEN - VERPLICHTING OM TE
ANTWOORDEN.
3º VREEMDELINGEN - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - MIDDELEN KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERPLICHTING OM TE ANTWOORDEN.
1º, 2° en 3° De kamer van inbeschuldigingstelling is niet verplicht te antwoorden op de
middelen die voorgesteld worden in het verzoek tot invrijheidstelling, dat een vreemdeling
aan de raadkamer richt.
(M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0191.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 januari 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan
dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel:
Overwegende dat eiser in zijn verzoekschrift tot invrijheidstelling betoogde dat
de jegens hem genomen maatregel van vrijheidsberoving, de artikelen 3, 6 en 8
van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden schendt;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiser dat verweer heeft aangevoerd voor de appèlrechters;
Dat de kamer van inbeschuldigingstelling de middelen niet hoefde te beantwoorden, die hij in het verzoekschrift aan de raadkamer had aangevoerd;
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Overwegende, voor het overige, dat de in het middel aangevoerde schending
van wettelijke en verdragsbepalingen, volledig is afgeleid uit het vergeefs voorgedragen gebrek aan antwoord;
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.
3 maart 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. C. Marchand, Brussel.

Nr. 120
2° KAMER - 3 maart 2004

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - PROCES-VERBAAL
VAN VERHOOR - GEGEVENS - VORIGE ONDERVRAGING - INVRIJHEIDSTELLING - GEVOLG.
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN WAARTEGEN REEDS CASSATIEBEROEP IS
INGESTELD - CASSATIEBEROEP NA CASSATIEBEROEP IS UITGESLOTEN - UITZONDERINGEN.
1º De onderzoeksrechter moet, alvorens het bevel tot aanhouding te verlenen, de
verdachte inzonderheid mededelen dat tegen hem een aanhoudingsbevel kan worden
uitgevaardigd, hem in zijn opmerkingen ter zake horen en hem meedelen dat hij het recht
heeft een advocaat te kiezen, zelfs al werden die inlichtingen hem reeds verstrekt tijdens
een voorgaand verhoor, dat gevolgd werd door een invrijheidstelling 1. (Art. 16, §2,
tweede en derde lid Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
2º Behoudens toepassing van art. 40, vierde lid Taalwet Gerechtszaken, het geval van
regelmatige afstand en het geval waarin een arrest tot verwijzing naar het hof van
assisen na het veroordelend arrest nog voor cassatieberoep vatbaar is, kan een partij, in
strafzaken, tegen dezelfde beslissing geen tweede keer cassatieberoep instellen, zelfs
als het tweede cassatieberoep is ingesteld vóór de uitspraak over het eerste 2. (Art. 438
Sv.)
(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0268.F)

I. Bestreden beslissing
1 Cass., 20 aug. 1996, A.R. P.96.1162.F, nr. 283.
2 Cass., 11 sept. 2002, A.R. P.96.1115.F, nr. 304; 22 jan. 2003, A.R. P.03.0047.F, nr. 48.
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De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 16 februari 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. Op het cassatieberoep dat op 17 februari 2004 is ingesteld op de griffie van
het Hof van Beroep te Brussel en dat het voorwerp uitmaakt van uittreksel 52
van de aldaar bewaarde minuten:
Over het middel:
Overwegende dat de onderzoeksrechter eiser op 15 januari 2004 onder aanhoudingsbevel heeft geplaatst, onder verdenking van aanranding van de eerbaarheid, met geweld of bedreiging, van een minderjarige van minder dan 16 jaar,
met de omstandigheid dat de dader over het slachtoffer gezag heeft; dat hij de
volgende dag opnieuw in vrijheid is gesteld;
Dat de onderzoeksmagistraat op 26 januari 2004 een nieuw aanhoudingsbevel
tegen eiser heeft uitgevaardigd, met toepassing van artikel 28, §1, 2°, tweede lid
van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis;
Overwegende dat, luidens dat artikel 28, §1, 2°, tweede lid, de bepalingen van
de hoofdstukken III, IV en V van de voormelde wet van toepassing zijn, als nieuwe omstandigheden de uitvaardiging van een aanhoudingsbevel noodzakelijk
maken;
Overwegende dat de onderzoeksrechter krachtens hoofdstuk III, en inzonderheid krachtens artikel 16, §2, tweede lid, de verdachte moet meedelen dat tegen
hem een aanhoudingsbevel kan worden uitgevaardigd en hem in zijn opmerkingen ter zake moet horen;
Overwegende dat die vormvereisten die, krachtens het derde lid van dat artikel
16, §2, moeten worden vermeld in het proces-verbaal van verhoor, daarin niet
vervat zijn; dat noch de raadkamer noch de kamer van inbeschuldigingstelling
hebben vastgesteld dat ze op 26 januari 2004 zijn vervuld; dat het Hof bijgevolg
onmogelijk kan nagaan of de voormelde wettelijke voorschriften, waaraan moet
worden voldaan vóór de uitvaardiging van een aanhoudingsbevel, zijn nageleefd;
Dat de omstandigheid dat die voorschriften zijn nageleefd tijdens de ondervraging van 15 januari 2004, zonder belang is;
Dat het middel gegrond is;
B. Op het cassatieberoep dat op 17 februari 2004 is ingesteld op de griffie van
de gevangenis te Vorst en dat het voorwerp uitmaakt van uittreksel nummer 53
van de minuten van de griffie van het Hof van Beroep te Brussel;
Overwegende dat een partij in strafzaken, behoudens het geval van artikel 40,
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vierde lid van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken, het geval van regelmatige afstand en het geval waarin een cassatieberoep tegen een arrest tot verwijzing naar het hof van assisen nog kan worden
ingesteld na het veroordelend arrest, omstandigheden die te dezen niet van toepassing zijn, krachtens artikel 438 van het Wetboek van Strafvordering tegen een
zelfde beslissing geen tweede keer cassatieberoep kan instellen, ook al is het
tweede cassatieberoep ingesteld voordat er uitspraak is gedaan over het eerste;
Dat het cassatieberoep, dat het voorwerp uitmaakt van het voormelde uittreksel
nummer 53, geacht wordt te zijn ingesteld na het cassatieberoep dat het voorwerp uitmaakt van uittreksel nummer 52, en derhalve niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Uitspraak doende over het cassatieberoep dat het voorwerp uitmaakt van uittreksel nummer 52 van de minuten van de griffie van het Hof van Beroep te
Brussel;
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar de anders samengestelde kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Brussel;
Uitspraak doende over het cassatieberoep dat het voorwerp uitmaakt van uittreksel nummer 53 van de minuten van dezelfde griffie;
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
3 maart 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. P. Sala, Brussel, E. Vergauwen, Brussel en A. Vergauwen, Brussel.

Nr. 121
1° KAMER - 4 maart 2004

HANDELSPAPIER - WISSELBRIEF - BESTANDDELEN - GELDIGHEID - VERMELDING TIJDSTIP - GEBREK - HERSTEL - MOGELIJKHEID.
Om te beoordelen of een titel de voor een wisselbrief vereiste bestanddelen bevat, moet
worden teruggegaan tot het tijdstip waarop betaling ervan wordt gevraagd, o.m. op de
dag van de dagvaarding tot betaling; het ontbreken van de handtekening van de trekker
kan nadien niet worden hersteld1. (Artt. 1, aanhef en 6° en 2 Wet 10 juli 1964 tot
invoering van een nieuwe Nederlandse tekst van de gecoördineerde wetten op de
wisselbrieven en orderbriefjes)
1 Zie concl. O.M.
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(J. T. FLOORPUL INTERNATIONAL N.V.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal Dubrulle:
De voorziening stelt volgende vraag aan de orde: "Kan een door de trekker niet
ondertekende wisselbrief nog worden geregulariseerd na zijn aanbieding ter betaling en
desgevallend in de loop van het geding?"
De verweerster stelde op grond van een aantal wisselbrieven een vordering in tegen
eiser als avalgever.
Door eiser werd opgeworpen dat deze wissels niet de handtekening van de trekker
droegen en werd een schrijven van 29 maart 1994 overgelegd uitgaande van de raadsman
van de verweerster, waarbij de wissels in fotokopie werden medegedeeld en waarop de
handtekening van de trekker niet voorkwam. Door verweerster werden hierop volgend de
originele wissels overgelegd, waarop dergelijke handtekening wel voorkwam.
Het bestreden arrest heeft de vordering ingewilligd, minstens wat een deel der wissels
betreft.
Het enig cassatiemiddel voert schending aan van de artikelen 1.8°, 2, 28, 30, 32 en 70
van de Wisselbriefwet.
Het arrest kan aldus begrepen worden dat het heeft vastgesteld dat op 29 maart 1994
nog geen bewijs voorlag dat de wissels de handtekening van de trekker droegen en dat de
nadien overgelegde originelen ze wel droegen. Hoewel het arrest niet vaststelt op welk
ogenblik deze handtekening werd aangebracht oordeelt het - op grond dat "Zolang de
wisselvordering mogelijk is de ontbrekende bestanddelen (kunnen) hersteld worden." - dat
de wissels konden geregulariseerd worden na de inleidende dagvaarding van 3 december
1993, "voor zover het gaat om wissels waarvan de vervaldatum op de dag van de
dagvaarding niet langer dan drie jaar verstreken is". Behalve drie, die ("wegens het
ontbreken van de handtekening van de trekker en wegens laattijdige regularisatie") nietig
werden verklaard, werden de overige 32 wisselbrieven als geldig aangezien, impliciet,
doch zeker door aanvaarding van hun regularisatie na de dagvaarding (ook al zou dat
voorheen gebeurd zijn).
Het arrest past hier dus een regel toe waarvan de rechtsgeldigheid door het Hof dient
getoetst te worden. Het Hof zal derhalve vooraf de toepasselijke rechtsregel dienen te
formuleren.
Ingevolge artikel 1.8 van de Wisselbriefwet (Wetboek van Koophandel, Boek I, Titel
VIII) dient de wisselbrief "de handtekening van degene die de wisselbrief uitgeeft
(trekker)" te behelzen, terwijl het artikel 2 van dezelfde wet bepaalt dat de titel waarin een
der vermeldingen, in het artikel 1 aangegeven, ontbreekt, op een aantal nader genoemde
gevallen na, niet geldt als wisselbrief.
De tekst is duidelijk en eenieder is het dan ook erover eens dat de handtekening van de
trekker onmisbaar is2.
Vraag is of en tot wanneer dergelijke ongeldige wisselbrief kan worden
geregulariseerd.
Voor het arrest van het Hof van 30 juni 1989 3 werd reeds door onder meer VAN RYN en
HEENEN4 gesteld dat de geldigheid van de wisselbrief, wat de vereiste vermeldingen betreft,
dient te worden beoordeeld op het tijdstip waarop betaling ervan gevraagd wordt.
2 W. VAN GERVEN, H. COUSY & J. STUYCK, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XIII, Deel I,
Ondernemingsrecht, volume A, Waardepapieren, tekst herzien en bijgewerkt door E. DIRIX, per 1
januari 1989, nr. 376.
3 A.R. 6271, nr. 642; T.B.H., 1992, 128.
4 J. VAN RYN & J. Heenen, Principes de Droit Commercial, Derde Deel, nr. 303; in dezelfde zin: W.
VAN GERVEN, H. COUSY & J. STUYCK, o.c., nr. 377.
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Dit was overigens reeds de teneur van het arrest van het Hof van 4 december 19135.
Ook het Franse Hof van Cassatie besliste herhaaldelijk in dezelfde zin 6, waarbij dient te
worden benadrukt dat de tekst van de Wisselbriefwet nagenoeg de weergave is van de
Eenvormige Wet aanvaard bij Verdrag van Genève van 7 juni 1930.
Ronse verdedigde daarentegen het standpunt, hierbij verwijzend naar de Duitse en
Zwitserse rechtspraak, dat, zolang de wisselvordering mogelijk is, de ontbrekende
bestanddelen kunnen worden hersteld, zelfs in de loop van het geding7. Deze stelling vond
evenwel weinig navolging in de Belgische rechtspraak en rechtsleer8.
Bij arrest van 30 juni 19899 besliste het Hof "dat, krachtens artikel 1, aanhef en 6°, de
wisselbrief de naam behelst van degene aan wie of aan wiens order de betaling moet
worden gedaan; dat, ingevolge artikel 2 van de wet, de titel waarin die vermelding
ontbreekt, niet als wisselbrief geldt; dat, om te beoordelen of een titel de voor een
wisselbrief vereiste bestanddelen bevat, teruggegaan moet worden tot het tijdstip waarop
betaling ervan gevraagd wordt".
Met betrekking tot dit arrest stelt D. BLOMMAERT: "Men kan de mening toegedaan zijn dat
de stelling van het Belgische Hof van Cassatie, ..., het meest de rechtszekerheid dient en
moet worden verdedigd. ... Bij wijze van besluit kan worden gesteld dat de Belgische
stelling, die zeer nauw aansluit bij de Franse rechtspraak, de meest strenge interpretatie
inhoudt van dit artikel van de Geneevse Conventie, en in elk geval rechtszekere richtlijnen
geeft aan hoven en rechtbanken in geval van geschil10."
Eenieder bleek het erover eens te zijn dat met bedoeld arrest "de stelling dat de
ontbrekende bestanddelen van de wisselbrief niet meer in de loop van het geding kunnen
worden aangebracht definitief het pleit (lijkt) te hebben gewonnen"11.
Hierbij dient te worden benadrukt dat, in strijd met het betoog van de verweerster, het
arrest van 30 juni 1989 niet de dagvaarding als uiterste regularisatiedatum vooropstelt,
doch wel "het tijdstip waarop betaling ervan gevraagd wordt". Van zodra de wissel ter
betaling wordt aangeboden, zonder de vereiste bestanddelen te bevatten, dient deze als
ongeldig te worden aangezien, zonder verdere mogelijkheid tot regularisatie. De stelling
van de verweerster dat het proceseconomisch zou zijn een regularisatie na dagvaarding te
aanvaarden, nu het zou volstaan afstand te doen van het geding, de wissel te regulariseren
en opnieuw te dagvaarden, kan dan ook niet worden aangenomen. De wissel, die als
ongeldig dient te worden aangezien, omdat deze op datum van de aanbieding ter betaling
niet de vereiste bestanddelen bevatte, blijft ongeldig en biedt niet meer de mogelijkheid
een wisselrechtelijke vordering te schragen.
Door de verweerster wordt tevens ten onrechte verwezen naar het artikel 2, laatste lid
van de Wisselbriefwet, waarbij de mogelijkheid wordt geboden, voor het geval dat de
trekker in de onmogelijkheid verkeert de wisselbrief te ondertekenen12, de handtekening
van de trekker te vervangen "door een notariële akte in brevet, die op de wisselbrief
5 Cass., 4 december 1913, Pas. 1914, 20, met concl. eerste adv.-gen. JANSSENS.
6 J. BECQUÉ & M. CABRILLAC, “Crédit et titres de crédit”, Rev. Trim. Dr. Com. 1966, 89; D. BlOMMAERT,
"Het tijdstip waarop de wisselbrief de formele bestanddelen dient te bevatten", T.B.H. 1992, 130 e.v.
7 J. RONSE, “Wisselbrief en Orderbriefje”, A.P.R., Deel I, nr. 219.
8 D. BLOMMAERT, o.c., nr. 5; zie nr. 6 wat betreft de door Ronse aangehaalde Duitse en Zwitserse
rechtspraak.
9 Zie voetnoot 3.
10 O.c., nrs. 8 en 9.
11 Y. MERCHIERS, PH. COLLE & M. DAMBRE, "Overzicht van Rechtspraak - Algemeen Handelsrecht,
Handelscontracten, Bank-, Krediet- Wissel- en Chequeverrichtingen (1987-1991)", T.P.R. 1992, 975,
nr. 264; Y. MOREAU & P. GEORTAY, "Les lettres de change et les billets à ordre - Chronique de
jurisprudence (1981 à 1998), T.B.H. 2001, 11, nr. 32.
12 J. RONSE, o.c., nr. 165.

380

HOF VAN CASSATIE

4.3.04 - Nr. 121

gesteld wordt en waaruit de wil blijkt van degene die zou hebben moeten ondertekenen".
Het dagvaardingsexploot doet mogelijk van de wil blijken van degene die zou hebben
moeten ondertekenen, doch is desondanks niet gelijk te stellen met een op de wisselbrief
gestelde notariële akte. De omstandigheid dat een wisselrechtelijke vordering wordt
ingesteld op basis van een ongeldige titel kan immers niet van aard zijn aan deze
ongeldigheid te verhelpen.
Er zijn derhalve geen redenen voorhanden om van de leer van het Hof af te wijken.
Niet alleen is de rechtszekerheid erdoor gewaarborgd, doch ze is, ook al vermeldt de
Wisselbriefwet niet tot op welk ogenblik een wisselbrief kan worden geregulariseerd,
tevens de logica zelf. Op het ogenblik dat de wisselbrief ter betaling wordt aangeboden
worden de aan deze wisselbrief te hechten rechtsgevolgen gekristalliseerd (vastgelegd) en
is het een partij niet meer mogelijk eenzijdig de rechtsgevolgen ervan te wijzigen ten
nadele van een andere. Het bestreden arrest beslist het tegendeel.
Het middel komt gegrond voor.
Conclusie: venietiging.
ARREST

(A.R. C.01.0322.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 februari 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 8°, 2, 28, 30, 32 en 70 van de Wisselbriefwet (wet van 10 juli 1964 tot
invoering van een nieuwe Nederlandse tekst van de gecoördineerde wetten op de wisselbrieven en orderbriefjes).
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep verklaart, na te hebben vastgesteld dat de n.v. Prima Vac (thans verweerster) de veroordeling bekwam die ze had gevorderd bij dagvaarding van 3 december
1993, mede op grond van 40 wissels die eiser voor aval had ondertekend (nr. 2.1), waarvan er nog 36 in het geding zijn, 'met vervaldagen telkens op de vijfde van de maand vanaf 5 september 1990 tot en met 5 augustus 1993' (nr. 2.3), eisers 'hoger beroep in die mate
ongegrond dat het vonnis, wat betreft (verweerster en eiser) reeds wordt bevestigd voorzover het (eiser) veroordeelt tot betaling van 2.316.096 BEF, meer de gerechtelijke rente
aan de wettelijke rentevoet vanaf de dagvaarding tot de dag van de betaling', onder meer
op volgende gronden:
"5.
5.1. De N.V. Prima Vac meent hetzelfde als dat ze vordert op grond van de overeenkomst/factuur ook te kunnen vorderen op grond van geldige wisselbrieven.
...
5.2. Opdat er voor de avalgever een verbintenis zou kunnen voortvloeien is vereist dat
er op de wisselbrief een handtekening van de trekker is geplaatst. Zonder die handteke-
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ning kan er geen sprake zijn van een geldige wisselbrief. In de conclusies van 14 september 1999 heeft (eiser) opgeworpen dat de wissels waarop (verweerster) zich beroept geen
handtekening van de trekker dragen.
(Eiser) legt een brief voor van 29 maart 1994 (...) waarbij de raadsman van de N.V. Prima Vac de wissels in fotokopie meedeelt. Blijkens die fotokopieën was er op deze wissels
geen handtekening geplaatst voor de trekker. Waar de N.V. Prima Vac thans de originele
wissels voorlegt dragen deze wel de handtekening voor de trekker. Zolang de wisselvordering mogelijk is kunnen de ontbrekende bestanddelen hersteld worden. De regularisatie
na de dagvaarding stelt geen enkel probleem voorzover het gaat om wissels waarvan de
vervaldatum op de dag van de dagvaarding niet langer dan drie jaar verstreken was.
5.3. De N.V. Prima Vac legt 32 geldige wisselbrieven voor.
...
Gelet op de voorlegging van 32 niet-verjaarde geldige wissels van 72.378 BEF is (eiser) de betaling verschuldigd van 2.316.096 BEF".
Grieven
Artikel 1, 8° van de Wisselbriefwet bepaalt dat de wisselbrief onder andere de handtekening van degene die de wisselbrief uitgeeft (trekker) behelst, en artikel 2 van dezelfde
wet bepaalt dat de titel waarin deze vermelding ontbreekt, niet als wisselbrief geldt, behoudens te dezen niet toepasselijke gevallen (eerste lid). Uit de samengelezen artikelen
28, 30 en 32 van deze wet volgt dat eiser als avalgever in beginsel zich ertoe verbonden
heeft de wisselbrief op de vervaldag te betalen. Om te beoordelen of een titel de voor een
wisselbrief vereiste bestanddelen bevat, moet worden teruggegaan tot het tijdstip waarop
betaling ervan gevraagd wordt en bijgevolg, de ontbrekende bestanddelen niet kunnen
hersteld worden, zoals in het arrest wordt geoordeeld, 'zolang de wisselvordering mogelijk
is', met name zelfs 'na de dagvaarding ... voorzover het gaat om wissels waarvan de vervaldatum op de dag van de dagvaarding niet langer dan drie jaar verstreken was'. De in artikel 70, eerste lid van de wet bepaalde verjaringstermijn kan niet tot gevolg hebben dat
voormeld tijdstip van beoordeling van de geldigheid van de wisselbrief wordt verschoven
en bedoelde verjaring geldt overigens enkel voor de rechtsvorderingen voortvloeiend uit
een geldige wisselbrief.
Hieruit volgt dat het hof van beroep, zonder de stelling van eiser te betwisten dat er op
de dag van de dagvaarding (3 december 1993) op de wissels geen handtekening was geplaatst voor de trekker, maar integendeel vast te stellen dat op 29 maart 1994 deze handtekening op de wissels ontbrak, eiser niet wettig tot betaling van het bedrag van voormelde
32 wissels van 72.378 BEF, hetzij in totaal 2.316.096 BEF, veroordeelt, op grond dat 'zolang de wisselvordering mogelijk is (...) de ontbrekende bestanddelen (kunnen) hersteld
worden' en 'de regularisatie na de dagvaarding (...) geen enkel probleem (stelt) voorzover
het gaat om wissels waarvan de vervaldatum op de dag van de dagvaarding niet langer
dan drie jaar verstreken was' (schending van alle in het middel vermelde wetsbepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
1. Grond van niet-ontvankelijkheid van het middel
Over de door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid: het
middel vraagt een onderzoek van feiten:
Overwegende dat het arrest te kennen geeft dat, volgens zijn beoordeling, de
handtekening van de trekker op 29 maart 1994 nog niet was aangebracht en dus
slechts aangebracht werd nadat de betaling werd gevraagd;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;

382

HOF VAN CASSATIE

4.3.04 - Nr. 121

2. Middel
Overwegende dat, krachtens artikel 1, aanhef en 6° van de Wisselbriefwet, de
wisselbrief de naam behelst van degene aan wie of aan wiens order de betaling
moet worden gedaan; dat, ingevolge artikel 2 van die wet, de titel waarin die vermelding ontbreekt, niet als wisselbrief geldt; dat, om te beoordelen of een titel de
voor een wisselbrief vereiste bestanddelen bevat, teruggegaan moet worden tot
op het tijdstip waarop betaling ervan wordt gevraagd;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de 32 wisselbrieven die door de
rechtsvoorganger van verweerster op 29 maart 1994 werden overgelegd niet de
handtekening van de trekker bevatten en dat die partij "thans de originele wissels
voorlegt (die) wel de handtekening voor de trekker (dragen)";
Dat het arrest oordeelt dat "zolang de wisselvordering mogelijk is het ontbreken van de handtekening van de trekker kan worden hersteld en dat "de regularisatie na dagvaarding geen probleem (stelt)";
Dat het op die gronden eiser veroordeelt tot de betaling van het bedrag van
voormelde wisselbrieven;
Dat door aldus te oordelen, het arrest de artikelen 1, aanhef en [8°] en 2 van de
Wisselbriefwet schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt dat het hoger beroep in
die mate ongegrond is dat het vonnis "wat betreft de NV Floorpul International
en J.J., reeds wordt bevestigd voorzover het J.J. veroordeelt tot betaling van
2.316.096 frank, meer de gerechtelijke rente aan de wettelijke rentevoet vanaf de
dagvaarding tot de dag van betaling";
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
4 maart 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Maes en Geinger.

Nr. 122
1° KAMER - 4 maart 2004

1º OPENBARE DIENST - OPZOEKINGSCENTRUM VOOR DE WEGENBOUW ARTT. 2 EN 4 K.B. 5 MEI 1952 - AANNEMERS DIE ONDER HET CENTRUM RESSORTEREN -
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VERPLICHTING TOT BIJDRAGE - AANVERWANTE WERKEN - GRONDWERKEN.
2º OPENBARE DIENST - OPZOEKINGSCENTRUM VOOR DE WEGENBOUW ART. 2 K.B. 5 MEI 1952 - AANVERWANTE WERKEN - PLEIN - OPENBARE WEG ONDERGRONDSE PARKEERPLAATS - AARD.
1º Grondwerken worden eveneens als aanverwante werken beschouwd behorend tot de
werkzaamheden van de aannemers die onder het "Opzoekingscentrum voor de
Wegenbouw" ressorteren er waarvoor zij aan dat centrum een bijdrage verschuldigd
zijn1. (Artt. 2 en 4 K.B. 5 mei 1952)
2º Het aanleggen van een ondergrondse parkeerplaats onder een plein of openbare weg is
een aanverwant werk, althans in zoverre het gaat om ruwbouw en specifieke
verhardingswerken. (Art. 2 K.B. 5 mei 1952)
(OPZOEKINGSCENTRUM VOOR DE WEGENBOUW V.Z.W. T. VANHOUT N.V.)

ARREST

(A.R. C.01.0476.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 mei 2001 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 stelt in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde bepalingen van de Grondwet;
- de artikelen 2 en 4 van het koninklijk besluit van 5 mei 1952 "waarbij het verzoekschrift van het Verbond der Belgische Aannemers van Wegeniswerken strekkende tot het
erkennen van het 'Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw' en het goedkeuren van zijn
statuten, wordt ingewilligd", voormeld artikel 2 zoals aangevuld door artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 februari 1981 en het voormeld artikel 4 zoals vervangen door artikel
1 van het koninklijk besluit van 20 juli 1978.
Aangevochten beslissingen
De appèlrechters verklaren in het bestreden arrest het hoger beroep van eiseres ongegrond, bevestigen het beroepen vonnis "onder gewijzigde motivering" in al zijn beschikkingen en wijzen eiseres' vordering om verweerster te horen veroordelen tot het betalen
van de in het koninklijk besluit van 5 mei 1952 bedoelde bijdragen voor een bedrag van
1 Zie Cass., 1 maart 1990, A.R. 6966, nr. 396; zie ook M.-A. FLAMME en PH. FLAMME, "Les centres de
recherches routières principalement dans l'industrie de la construction", Tijdschrift voor
Aannemingsrecht 1980, 135 e.v., (165) nrs. 30 (en de voetnoot 2) en 32. Het O.M. deelde de
genuanceerde opvatting in het bestreden arrest dat, na te hebben aanvaard dat een deel van de
grondwerken verband hield met de wegenwerken, oordeelde dat eiseres niet bewees gerechtigd te
zijn op het aanrekenen van bijdragen, berekend op de totaliteit van die werken. Het meende dat het
onderdeel uitging van een onjuiste premisse, namelijk dat de aanleg van die parking op zichzelf een
grondwerk was, zonder dat zijn noodzakelijk verband met de aanleg van het plein (als daarmee
verwant werk) gelegd werd.
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1.183.609 BEF, meer de intresten en de kosten, alsook om verweerster te horen veroordelen tot het voorleggen van een eindstaat van alle werken op straffe van verbeurte van een
dwangsom, dienvolgens af en veroordelen eiseres voorts tot de kosten op grond van de
volgende overwegingen:
"dat er in wezen tussen partijen geen betwisting meer over bestaat dat (verweerster) bijdrageplichtig is aan (eiseres) wanneer zij werken uitvoert zoals omschreven in artikel 2
van het koninklijk besluit van 5 mei 1952; dat zij trouwens in het verleden meerdere malen - ook voor de uitvoering van de werken waarvoor bij rekeninguittreksel van 5 augustus 1991 een bijdrage werd aangerekend - m.b.t. welbepaalde werken de voorziene bijdragen heeft vereffend;
(...) dat onderzocht dient te worden of de door (verweerster) uitgevoerde werken, nl. het
bouwen van een ondergrondse parking onder het Monseigneur Ladeuzeplein te Leuven,
gekwalificeerd dienen te worden als werken, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 mei 1952, nl. "het aanleggen, herstellen en/of onderhouden van wegen, straten,
pleinen, bruggen, banen voor vliegpleinen, met inbegrip van alle aanverwante werken zoals nl. signalisatie en bebakening, grondwerken, rioleringswerken, opritten, voet- en fietspaden, kleine kunstwerken";
dat de kwestieuze werken enkel de constructie, inrichting en toegankelijkheid van de
ondergrondse parking betreffen en niet de aanleg van het plein, waaronder zij gelegen is;
dat met betrekking tot de aanleg van dat plein de door (eiseres) aangerekende bijdragen
door (verweerster) werden vereffend;
(...) dat om de bijdrageplicht aan (eiseres) te doen ontstaan niet vereist is dat de uitgevoerde werken openbare werken of werken van openbaar nut zijn, daar zulks niet als criterium in voornoemd koninklijk besluit is opgenomen; dat derhalve de omstandigheid dat
de werken een privaatrechtelijk karakter hebben in de zin dat zij werden uitgevoerd in opdracht van een private rechtspersoon geen element uitmaakt dat die bijdrageplicht kan uitsluiten, evenmin als dat het gegeven dat het gebouwde, in casu een parking, toegankelijk
voor auto's mits betaling, door een privaat rechtspersoon uitgebaat wordt terzake enige relevantie heeft;
(...) dat de door (eiseres) en het WTCB gezamenlijk opgestelde en kennelijk op 15 april
1992 aan de aannemers verstuurde lijst, waarbij onder verwijzing naar de wettelijke bepalingen betreffende deze beide instellingen, een opsomming wordt gemaakt van de werken,
waarvoor aan (eiseres), respectievelijk aan het WTCB een bijdrage dient vereffend te
worden, geen normerend karakter heeft, daar geen van beide instellingen de bevoegdheid
heeft om te bepalen voor welke werken aan haar een bijdrage verschuldigd is; dat het te
dezen dan ook niet normerend en evenmin indicatief is dat (eiseres) en het WTCB onderling vooropstellen dat voor parkeergebouwen met verdiepingen onder of boven de grond,
die uitsluitend voor parkeerdoeleinden worden bedoeld (omschrijving die op de kwestieuze werken van toepassing is) een bijdrageplicht aan (eiseres) bestaat voor de ruwbouw en
specifieke wegverhardingswerken en een bijdrageplicht aan het WTCB bestaat voor de
andere werken;
(...) dat evenmin de omzendbrief n° 584-(6) van 9 september 1985 van de minister van
Openbare Werken, waaraan een enuntiatieve lijst gehecht is, volgens dewelke werken
voor het aanleggen van parkeerplaatsen onder wegen of vliegvelden wél en werken voor
het aanleggen van overdekte parkeerplaatsen niet ressorteren onder de werken, waarvoor
een bijdrage aan (eiseres) dient betaald te worden, een voor het hof normerende of bindende waarde heeft, daar zulke bestuurlijke omzendbrief niet vermag een in een wet of
koninklijk besluit vastgelegde regeling op te heffen, te wijzigen of aan te vullen, zodat te
dezen enkel het in het koninklijk besluit van 5 mei 1952 bepaalde bindend is;
(...) dat louter de omschrijving, zoals hoger geciteerd uit artikel 2 van het koninklijk be-
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sluit van 5 mei 1952, te dezen onvoldoende nauwkeurig is m.b.t. de vraag of de aanleg
van een ondergrondse parking zoals in casu een bijdrageplicht aan (eiseres) oplevert; dat
de gebruikte terminologie niet toelaat te stellen dat een - zelfs onder een plein gelegen parking gelijk te stellen is met een weg, straat, plein brug of baan of een daaraan aanverwant werk; dat die omschrijving wel duidelijk maakt dat het de aard van de werken is die
bepalend is en dat het moet gaan om werken die als wegenbouwwerken gekwalificeerd
worden of daaraan aanverwante werken; dat dit overigens geïllustreerd wordt door het koninklijk besluit van 5 februari 1981, waarin ter nauwkeuriger omschrijving van bepaalde
werken waarvoor een bijdrage aan (eiseres) dan wel het WTCB verschuldigd is, bepaald
wordt dat uit de omschrijving "werken van bruggenbouw", welke ressorteren onder het
WTCB, de wegenbruggen, de wegentunnels, de wegenviaducten en de wegenkunstwerken
uitgesloten zijn;
dat wat die in voornoemd artikel 2 bedoelde "aanverwantschap" betreft het duidelijk is
dat de gehanteerde opsomming weliswaar louter exemplatief is, doch zij alleszins verwijst
naar bij de aanleg, de herstelling of het onderhoud van wegen, straten, pleinen enz. behorende werken, dit is eraan accessoire;
dat niet bewezen wordt dat de aanleg van een ondergrondse parking onder een plein een
bij de aanleg van dat plein of aan de aanleg van wegen of straten behorend werk is, zoals
evenmin bewezen wordt dat dat werk gelijk gesteld dient te worden met een "klein kunstwerk" of een "wegenkunstwerk";
(...) dat verder om in casu te bepalen of de aanleg van de kwestieuze ondergrondse parking ressorteert onder (eiseres), de doelstelling van (eiseres), zoals verwoord in de preambule van voornoemd koninklijk besluit van 5 mei 1952 en in de statuten van (eiseres),
goedgekeurd bij datzelfde koninklijk besluit, een verduidelijkend criterium ter uitlegging
van wat onder de omschrijving van het voornoemde artikel 2 dient begrepen te worden,
uitmaakt, vermits de te betalen bijdragen dienstig zijn ter verwezenlijking van die doelstelling;
dat blijkens artikel 3 van de statuten van (eiseres) (zij) tot doel heeft:
- de aansporing tot het wetenschappelijk en technologisch onderzoek met het oog op de
verbetering van de wegbekledingen en van de constructiemethodes door het bestuderen
van materialen, van aard om economisch bij wegbekledingen aangewend te worden en
door de oprichting van een bestendige studie- en documentatiedienst voor de technische
vooruitgang van de wegenbouw;
- het verstrekken van documentatie en voorlichting onder de onder haar ressorterende
ondernemingen, met dien verstande dat deze ondernemingen, zowel als openbare besturen, die het beheer van wegen onder hun bevoegdheid hebben, aan (eiseres) vraagstukken
kunnen voorleggen;
dat uit de preambule gereleveerd wordt dat (eiseres) werd opgericht gelet op de sterke
evolutie va n de techniek bij wegenbouw en de steeds toenemende aanwending van verhardingen in cementbeton en andere verhardingen op basis van koolwaterstofbindmiddelen en door de toepassing van nieuwe uitvoeringsprocédés bij de wegenwerken, gelet op
het belang van het voortzetten van de wetenschappelijke bestudering van de gronden en
hun stabilisatie wegens de toenemende snelheid van het wegverkeer en wegens het toenemend gewicht der voertuigen en der vrachten, gelet op het nut van de bestudering van de
gronden, van betere bekledingen en funderingen der wegen, evenals van de best passende
techniek en gelet op de weldoende invloed die (eiseres) kan uitoefenen op het opmaken
van lastenkohieren en de normalisering van de aan te wenden materialen;
(...) dat door (eiseres) niet in concreto wordt aangetoond dat bij de bouw van een uit
één of meer verdiepingen bestaand bouwwerk, dienstig als ondergrondse parking, grondstudies dienen te worden verricht en/of funderings- en stabilisatietechnieken moeten wor-
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den aangewend, die specifiek zijn voor de fundering en stabilisatie van wegen, straten,
pleinen, bruggen en banen voor vliegpleinen, zoals evenmin wordt aangetoond dat enige
bijstand bij het opmaken van lastenkohieren voor die bedoelde werken tot de doelstelling
van (eiseres) behoort;
dat anderzijds wel duidelijk is dat zulke parking voorzien is van wegbedekkingen en
van in- en uitritten, wat kennelijk wel in verband staat met technieken, die in de wegenbouw aan bod komen;
(...) dat niet aangetoond wordt dat enige bijdrageplicht aan (eiseres) bestaat met betrekking tot werken, waarvan eensdeels niet bewezen is dat het werken zijn, zoals bedoeld in
artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 mei 1952 en die anderdeels wel onderdelen omvatten, die verband houden met wegenwerken, zodat (eiseres) niet bewijst gerechtigd te
zijn op het aanrekenen van bijdragen, berekend op de totaliteit van die werken".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Artikel 2, eerste alinea van het koninklijk besluit van 5 mei 1952 waarbij het verzoekschrift van het Verbond der Belgische Aannemers van Wegeniswerken strekkende tot het
erkennen van het "Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw" en het goedkeuren van zijn
statuten, wordt ingewilligd, bepaalt dat voor de toepassing van dit besluit uitsluitend als
aannemers van wegenwerken worden beschouwd, de natuurlijke personen en de rechtspersonen wier bijzonderste of bijkomende werkzaamheid bestaat in het aanleggen, herstellen en/of onderhouden van wegen, straten, pleinen, bruggen, banen voor vliegpleinen,
met inbegrip van alle aanverwante werken, zoals nl. signalisatie en bebakening, rioleringswerken, opritten, voet- en fietspaden en kleine kunstwerken.
Mede gelet op de Franse tekst van deze bepaling en de overwegingen die aan het aangehaalde koninklijk besluit voorafgaan, blijkt dat "grondwerken" eveneens als aanverwante werken worden beschouwd; in die voorafgaande overwegingen, waarvan de draagwijdte wordt bevestigd door de bij het voormelde koninklijk besluit goedgekeurde statuten, tevens wordt gewezen op het belang van "de wetenschappelijke bestudering van de gronden
en hun stabilisatie" en op de opportuniteit van de oprichting van een instelling die wordt
"belast met de bestudering van de gronden, van betere bekledingen en funderingen der
wegen, evenals van de best passende techniek".
Krachtens artikel 4, eerste alinea van het voormelde koninklijk besluit, zijn alle firma's
die onder het Centrum ressorteren gehouden aan deze laatste een bijdrage te betalen op
basis van het totaal bedrag der in de loop van het dienstjaar uitgevoerde werken hetzij ingevolge openbare of beperkte oproepen voor aanbesteding, hetzij ingevolge onderhands
gesloten contracten.
De appèlrechters oordelen te dezen niet wettig dat "niet bewezen wordt" dat een ondergrondse parking onder een plein niet als een "aanverwant werk" in de zin van het voormelde artikel 2 kan worden beschouwd en oordelen evenmin wettig dat door eiseres "niet
in concreto wordt aangetoond" dat bij de bouw van een onder een plein gelegen garage
"grondstudies dienen te worden verricht en/of funderings- en stabilisatietechnieken moeten worden aangewend, die specifiek zijn voor de fundering en stabilisatie van wegen,
straten, pleinen, bruggen en banen voor vliegpleinen, zoals evenmin wordt aangetoond dat
enige bijstand bij het opmaken van lastenkohieren voor die bedoelde werken tot de doelstelling van (eiseres) behoort"; de bijdrageplicht op grond van het koninklijk besluit van 5
mei 1952 immers niet afhankelijk is van de met het oog op de verwezenlijking van de bewuste werken bestaande noodzaak van grondstudies, funderings- of stabilisatietechnieken
die specifiek zijn voor de fundering en stabilisatie van wegen, straten, pleinen, bruggen en
banen voor vliegpleinen.
Het hof van beroep wijst er bovendien op dat de bewuste ondergrondse parking voor-
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zien is van werken die wel worden bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5
mei 1952 en meer in het bijzonder wegbedekkingen en in- en uitritten behelst; te dezen
werd voorts niet betwist dat de ondergrondse parking gelegen was onder een plein waarop
de bijdrageplicht van toepassing was.
Een onder een openbaar plein gebouwde ondergrondse parkeergarage moet reeds uit
haar aard noodzakelijk als een bijdrageplichtig "grondwerk" worden beschouwd.
De appèlrechters konden dienvolgens uit de door hen vastgestelde feitelijke gegevens
niet wettig afleiden dat met betrekking tot de door verweerster onder het Monseigneur Ladeuzeplein te Leuven aangelegde ondergrondse parking geen bijdrage verschuldigd was
overeenkomstig de artikelen 2 en 4 van het koninklijk besluit van 5 mei 1952.
Hieruit volgt dat de appèlrechters, door te oordelen dat met betrekking tot de door verweerster onder het Monseigneur Ladeuzeplein te Leuven aangelegde ondergrondse parking geen bijdrage verschuldigd is overeenkomstig de artikelen 2 en 4 van het koninklijk
besluit van 5 mei 1952, hun beslissing niet naar recht verantwoorden (schending van de
artikelen 2 en 4 van het koninklijk besluit van 5 mei 1952 "waarbij het verzoekschrift van
het Verbond der Belgische Aannemers van Wegeniswerken strekkende tot het erkennen
van het "Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw" en het goedkeuren van statuten, wordt
ingewilligd", voormeld artikel 2 zoals aangevuld door artikel 1 van het koninklijk besluit
van 5 februari 1981 en het voormeld artikel 4 zoals vervangen door artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 juli 1978).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Grond van niet-ontvankelijkheid van het eerste onderdeel
Over de door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid van het
onderdeel: het onderdeel komt op tegen de feitelijke beoordeling van de appèlrechters:
Overwegende dat het onderdeel kritiek uitoefent op de uitlegging gegeven
door de appèlrechters aan bepaalde rechtsconcepten en geen feitelijke beoordeling behoeft;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
2. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 2, eerste lid van het koninklijk besluit van 5 mei
1952, waarbij het verzoekschrift van het Verbond der Belgische Aannemers van
Wegeniswerken strekkende tot het erkennen van het "Opzoekingscentrum voor
de wegenbouw"en het goedkeuren van zijn statuten wordt ingewilligd, bepaalt:
"Voor de toepassing van dit besluit, worden uitsluitend als aannemers van wegeniswerken beschouwd de natuurlijke en rechtspersonen wier bijzonderste of bijkomende werkzaamheid bestaat in het aanleggen, herstellen en/of onderhouden
van wegen, straten, pleinen, bruggen, banen voor vliegtuigen, met inbegrip van
alle verwante werken, zoals nl. signalisatie en bebakening, rioleringswerken, opritten, voet- en fietspaden, kleine kunstwerken";
Dat uit de Franse tekst van dit artikel en uit de overwegingen die aan het koninklijk besluit voorafgaan blijkt dat "grondwerken" ("terrassements") eveneens
als aanverwante werken worden beschouwd;
Dat het aanleggen van een ondergrondse parkeerplaats onder een plein of
openbare weg een verwant werk is, althans in zoverre het gaat om ruwbouw en
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specifieke verhardingswerken;
Dat hierop wijst dat het koninklijk besluit van 5 mei 1952 onder meer vermeldt: "dat de techniek bij de wegenbouw sterk evolueert door de steeds toenemende aanwendingen van verhardingen op basis van koolwaterstofbindmiddelen
en door de toepassing van nieuwe uitvoeringsprocédé's bij de wegenwerken; (...)
het in het voordeel is zowel van de aannemers van wegeniswerken als van de
Staat, de provinciale en gemeentelijke administraties en de weggebruikers, een
Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw op te richten, belast met de bestudering
van de gronden, van betere bekledingen en fundering van de wegen, evenals van
de best passende techniek";
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster een ondergrondse parking
heeft gebouwd onder het Mgr. Ladeuzeplein in Leuven maar evenwel op grond
van de reden dat "aanverwantschap" alleen doelt op "accessoire" werken, uitsluit
dat de genoemde werken aanleiding zouden geven tot betaling van bijdragen aan
eiseres;
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 Brussel.
4 maart 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Bourgeois – Andersluidende conclusie2 van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Geinger en Nelissen Grade.

Nr. 123
1° KAMER - 4 maart 2004

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 —
REGLEMENTSBEPALINGEN — ART. 42 - ART. 42.2.2.1° - FIETSPAD - VOETGANGER VOORRANG - VOLGEN - BEGRIP.
2º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — BURGERLIJKE ZAKEN - FOUTEN VERBAND - GEVOLG.
1º De verplichting voor de voetganger die het fietspad volgt voorrang te verlenen aan de
fietsers en de bromfietsers is ook van toepassing wanneer hij zich op het fietspad begeeft
om dit in dwarsrichting te volgen of het te dwarsen 1. (Art. 42.2.2, 1°
2 Ibid.
1 Zie conclusie O.M.
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Wegverkeersreglement 1975)
2º Doordat de beslissing dat de verweerder geen fout heeft begaan zo nauw verbonden is
met de beslissing dat de eiser wel een fout beging dient haar vernietiging te worden
uitgebreid tot deze laatste beslissing2.
(D. T. R. e.a.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal Dubrulle:
Het bestreden vonnis beslist dat eiser alleen en volledig verantwoordelijk is voor een
verkeersongeval en de schade. Het stelt vast dat de eerste verweerder, die een bromfiets
aan de hand leidde, een verhoogde berm volgde, hetgeen hem volgens dit vonnis
toegelaten was, nu er geen aanwijzingen zouden zijn dat hij aldus in aanzienlijke mate de
andere voetgangers zou hebben gehinderd, in welk geval hij genoodzaakt zou zijn
geweest de rijbaan te volgen. Gekomen aan een kruispunt, stak de eerste verweerder eerst
het voetpad en vervolgens het fietspad over, alwaar hij door de eiser, die op dit fietspad
reed, werd aangereden.
In het vonnis werd, bij de beoordeling van de aansprakelijkheid van de eerste
verweerder, onder meer aanvaard dat er ter zake geen toepassing kon worden gemaakt van
het artikel 42.2.2.1° van het Wegverkeersreglement, dat bepaalt: "Wanneer voetgangers
de rijbaan volgen, moeten ze voorrang verlenen aan de fietsers en de bromfietsers".
Geoordeeld werd dat eerste verweerder het fietspad niet volgde.
Het eerste cassatiemiddel tot staving van de voorziening tegen dit vonnis voert in
hoofdzaak een schending aan van het beschikkingsbeginsel en van het algemeen
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging.
Het mist evenwel feitelijke grondslag: het feit dat de eerste verweerder de verhoogde
grasberm gebruikt had was wel degelijk in debat. Deze vaststelling blijft dus onaangetast.
Het eerste onderdeel van het tweede cassatiemiddel voert schending aan van het
voormeld artikel 42.2.2.1° van het Wegverkeersreglement en stelt in wezen volgende
vraag aan de orde: houdt deze bepaling in dat de voetgangers voorrang dienen te verlenen
aan de fietsers en bromfietsers niet alleen wanneer zij het fietspad volgen in de
lengterichting, doch ook wanneer zij de dwarsrichting van het fietspad volgen, m.a.w.
wanneer zij het fietspad oversteken?
Volgens eiser zou in het bestreden vonnis, op grond van de overweging dat de eerste
verweerder "het fietspad niet volgde, maar wel wilde oversteken", ten onrechte zijn
aanvaard geweest dat de voorrangsregel van het artikel 42.2.2.1° van het
Wegverkeersreglement ter zake niet toepasselijk zou zijn, terwijl, naar zijn oordeel, die
voorrangsplicht ook geldt bij het oversteken van het fietspad.
Volgens het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal van Dale3 betekent de
uitdrukking "een weg volgen" langs deze weg gaan, met andere woorden deze weg volgen
in de lengterichting en niet deze weg dwarsen of oversteken.
De in de Franse tekst gebruikte terminologie ("lorsque les piétons empruntent la piste
cyclable") houdt deze nuance weliswaar niet in. Volgens le Grand Robert de la Langue
Française4 wijst de uitdrukking "emprunter une voie" op het nemen van een weg, die aan
anderen of voor andere gebruiken is voorbehouden.
Weliswaar gebruikt de wetgever, wanneer hij oversteken (fr.: traverser) beoogt,
uitdrukkelijk deze term, bv. in artikel 42.4.1. van het Wegverkeersreglement, maar dit
geldt voor de rijbaan, terwijl bovendien de wijze waarop en de plaats waar de voetgangers
2 Zie Cass., 26 mei 1994, A.R. C.93.0239.F, nr. 265.
3 Groot Woordenboek der Nederlandse Taal VAN DALE, dertiende herziene uitgave, 3816.
4 Le GRAND ROBERT de la Langue Française, 2075.
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deze dienen over te steken er nauwkeurig geregeld worden. Het valt overigens op dat in
het algemeen het volgen van de rijbaan door voetgangers, waar geen begaanbare trottoirs
of bermen zijn, veel uitgebreider en preciezer gereglementeerd is in artikel 42
(Voetgangers), dan hun aanwezigheid op het fietspad, die alleen door het te dezen uit te
leggen 2.2.1° van die bepaling aan een algemene voorrangsplicht ten opzichte van de
normale weggebruikers van dat fietspad (fietsers en bromfietsers) onderworpen is.
Vanzelfsprekend houdt dit verband met de grotere gevaarssituatie op de rijbaan (en de
toestand dat er veelal geen fietspad is?) ... zodat de vergelijking tussen deze beide
gedeelten van de openbare weg hier niet beslissend kan zijn.
De al te woordelijke benadering van het reglement overtuigt dan ook niet.
Het is immers niet logisch dat de voetganger, die een fietspad volgt, voorrang dient te
verlenen aan de fietsers en bromfietsers, terwijl de voetganger, die een fietspad enkel
wenst over te steken, zulks niet zou moeten doen. Overigens mag worden aangenomen dat
het voor een fietser niet altijd mogelijk zal zijn uit te maken of een voetganger, op het
ogenblik dat deze zich op het fietspad begeeft, zinnens is dit fietspad over te steken dan
wel te volgen.
Zulks legt wellicht uit waarom het Hof klaarblijkelijk de verplichting voorrang te
verlenen aan de fietsers en bromfietsers (zoals thans vervat in het artikel 42.2.2.1°), ook
onder de oude reglementering, steeds ruim heeft geïnterpreteerd. Waar in de arresten van
9 januari 19395 en 30 november 19536 immers sprake is van de voetgangers, die de
rijwielpaden "volgen" of op de rijwielpaden "stappen", wordt in het arrest van 27
november 19727 gesteld dat de voorrangsplicht geldt voor "de voetganger op een
fietspad".
Het onderdeel dat de al te beperkende interpretatie van artikel 42.2.2.1°)
Wegverkeersreglement in het bestreden vonnis aanvecht komt dan ook gegrond voor.
Wat de omvang van de cassatie betreft: de te vernietigen beslissing dat de eerste
verweerder geen fout beging is, gelet op diens eventuele voorrangsplicht, nauw verbonden
met de beslissing dat eiser wel een fout beging, zodat de vernietiging dient te worden
uitgebreid tot deze laatste beslissing.
De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
ARREST

(A.R. C.01.0478.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 10 mei 2001 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle 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
5 Cass., 9 januari 1939, A.C. 1939, I, 1.
6 Cass., 30 november 1953, A.C. 1954, I, 207.
7 Cass., 27 november 1972, A.C. 1972-1973, I, 304.
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(...)
2. Tweede middel
Eerste onderdeel
Overwegende dat wanneer voetgangers het fietspad volgen, zij overeenkomstig artikel 42.2.2, 1° van het Wegverkeersreglement voorrang moeten verlenen
aan de fietsers en de bromfietsers;
Dat deze bepaling ook van toepassing is wanneer de voetganger zich op het
fietspad begeeft om dit in dwarsrichting te volgen of het te dwarsen;
Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt dat er geen toepassing kan
worden gemaakt van artikel 42.2.2, 1° van het Wegverkeersreglement omdat verweerder sub 1 het fietspad niet volgde, maar wel wilde dwarsen;
Dat het bestreden vonnis aldus de vermelde wettelijke bepaling schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
3. Omvang van cassatie
Overwegende dat de vernietiging van de beslissing van het bestreden vonnis
dat verweerder sub 1 bij het bedoelde ongeval geen fout heeft begaan, gelet op
de eventuele voormelde voorrangsplicht van verweerder sub 1 nauw verbonden
is met de beslissing dat eiser bij het ongeval wel een fout beging; dat de vernietiging van het bestreden vonnis met betrekking tot de vermelde eerste beslissing
dient te worden uitgebreid tot de vernietiging van het bestreden vonnis met betrekking tot de vermelde tweede beslissing;
4. 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, en uitspraak doet over de kosten;
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.
4 maart 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Boes – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. De Gryse en Geinger.
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1° KAMER - 4 maart 2004

1º MACHTEN — UITVOERENDE MACHT - DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID - BEGRIP GRENZEN.
2º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID - BESTUURSHANDELING SUBJECTIEF RECHT - AANTASTING - GRENZEN.
3º KORT GEDING - BEVOEGDHEID - BESTUURSHANDELING - SUBJECTIEF RECHT AANTASTING - GRENZEN.
4º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ART. 144 BURGERLIJKE RECHTEN - SUBJECTIEF RECHT - AANTASTING - BESTUURSHANDELING RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID - GRENZEN.
5º BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN - SUBJECTIEF RECHT AANTASTING - BESTUURSHANDELING - RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID - GRENZEN.
6º KORT GEDING - BEVOEGDHEID - BESTUURSHANDELING - GEBOD - VERBOD GRENZEN.
7º KORT GEDING - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - OVERHEIDSOPTREDEN CRITERIA - GRENZEN.
1º Het bestuur dat op grond van zijn discretionaire bevoegdheid een beslissing neemt,
beschikt over een beoordelingsvrijheid die het de mogelijkheid biedt zelf te oordelen over
de wijze waarop het zijn bevoegdheid uitoefent en de meest geschikt lijkende oplossing
te kiezen binnen de door de wet gestelde grenzen1.
2º, 3°, 4° en 5° De rechterlijke macht is bevoegd om een door het bestuur bij de uitoefening
van zijn niet-gebonden bevoegdheid begane onrechtmatige aantasting van een subjectief
recht zowel te voorkomen als te vergoeden, maar vermag daarbij aan het bestuur zijn
beleidsvrijheid niet te ontnemen en vermag niet zich in de plaats van het bestuur te
stellen; de rechter in kort geding mag dit evenmin doen2. (Art. 144 G.W. 1994)
6º De rechter in kort geding kan op grond van een voorlopige en marginale beoordeling van
de zorgvuldigheid waarmede het bestuur moet handelen, bepaalde daden opleggen of
verbieden, maar kan dit enkel doen wanneer hij in redelijkheid tot de conclusie komt dat
het bestuur niet heeft gehandeld binnen de grenzen waarin het moet optreden.
7º De rechter in kort geding mag, bij de voorlopige beoordeling van de rechtmatigheid van
het overheidsoptreden, een criterium dat aan die overheidsbeslissing ten grondslag ligt,
niet uitsluiten zonder te beslissen dat, prima facie, dit criterium niet rechtmatig was
aangewend; hij mag evenmin naar eigen opvatting, andere criteria in de plaats stellen die
tot een andere beslissing leiden3. (Algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der
machten)
(BELGISCHE STAAT - Minister van Mobiliteit en Vervoer e.a. T. C. e.a.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal Dubrulle:
1. De drie voorzieningen zijn telkens gericht tegen hetzelfde arrest van het hof van
beroep te Brussel van 10 juni 2003, gewezen in kort geding. Een samenvoeging van de
zaken dringt zich dus op.
1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
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Dit arrest hervormt de beroepen beschikking en verklaart de vordering van de
verweerders gegrond binnen deze perken: het "legt de (eisers in cassatie) verbod op om
boven of in de geluidsomgeving van het geografische gebied, omschreven als 'de
noordrand', dag- en nachtvertrekken voor vliegtuigen toe te laten of te laten gebeuren die
een geluidshinder veroorzaken, uitgedrukt in termen van SEL dB(A) en als Laeq per
relevante periode, die overschrijdt hetgeen gemiddeld kan worden bereikt wanneer alle
beschikbare banen op de luchthaven relatief gelijk worden gebruikt en alle mogelijke
vluchtroutes over welke zones van het grondgebied dan ook, met gespreide
uitwaaieringtracés worden benut." Het "zegt (ook) dat de geluidsoverlastpieken de
normen van de WHO niet mogen overschrijden". Het "zegt (nog) dat de opgelegde
veroordeling haar uitwerking verliest indien de verweerders in cassatie binnen de drie
maanden na datum van het arrest een bodemrechter niet hebben geadieerd".
2. Een eerste middel tot staving van de voorziening van elk van de drie eisers (dit zijn
in chronologische volgorde en dus ook in volgorde van de nummers van de algemene rol:
de Belgische Staat en de autonome overheidsbedrijven Belgocontrol en de N.V. B.I.A.C.)
vecht telkens de beslissing aan "Over de rechtsmacht en de bevoegdheid" (de
randnummers 10 t.e.m. 17 van het arrest) en stelt dus in de eerste plaats de vraag of het
hof van beroep als rechter in kort geding rechtsmacht en bevoegdheid had.
Een tweede middel (in de voorziening van Belgocontrol het tweede onderdeel van het
eerste middel) legt Uw Hof de vraag voor of de (per hypothese bevoegde) rechter in kort
geding zijn rechtsmacht niet heeft overschreden en, met miskenning van het algemeen
rechtsbeginsel van de scheiding der machten, zich niet in de plaats heeft gesteld van de (al
dan niet discretionair) bevoegde bestuurlijke overheden die eisers in cassatie zijn.
De overige grieven voeren - behalve motiveringsgebreken, miskenning van
bewijskracht van akten en van het beschikkingsbeginsel - schending aan van de wettelijke
bepalingen houdende de onderscheiden bevoegdheden van de eisers inzake luchtverkeer
en beheer van de luchthaven.
3. De eerstgenoemde middelen kaderen dus in het belangrijke probleem van de grenzen
die moeten getrokken worden tussen de macht van de openbare besturen en deze van de
rechter aan wie gevraagd wordt hun beleidsbeslissingen te toetsen en aan deze besturen
desgevallend (voorlopig) het verbod op te leggen dit beleid verder uit te voeren. In deze
zaken is het probleem, dat verband houdt met het functioneren van de nationale
luchthaven, bovendien dan ook van nationaal belang. De hoofdzakelijk door de
rechtspraak van het Hof bepaalde normen om deze grenzen te trekken lijken me nochtans
niet door de voorzieningen in vraag te worden gesteld zodat niet aan de orde is of deze
rechtspraak gebeurlijk moet bijgestuurd worden. Weliswaar wordt in bepaalde grieven
voorgehouden dat het toetsingsrecht van de rechter beperkt is tot de daden van het bestuur
op grond van een gebonden bevoegdheid. Maar dit behelst de bepaling van het subjectief
recht als bevoegdheidscriterium en steunt op een onvolledig beeld van de rechtspraak van
het Hof. Zoals hierna zal blijken is het arrest niet voor kritiek vatbaar wat dit criterium
betreft en moet die rechtspraak genuanceerd worden in de zin van een ruimer
toetsingsrecht.
Wel rijzen de vragen of het bestreden arrest deze normen al dan niet heeft
overschreden.
Eerste vraag: de rechtsmacht en de bevoegdheid.
4. Krachtens het artikel 8 van het Gerechtelijk Wetboek, is de bevoegdheid de macht
van de rechter om kennis te nemen van een vordering die voor hem wordt gebracht.
Krachtens het artikel 144 van de Grondwet behoren geschillen over burgerlijke
subjectieve rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken.
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Het subjectief recht wordt bepaald door het rechtstreeks en werkelijk voorwerp van de
vordering. Volgens de gevestigde rechtspraak van het Hof nemen de rechtbanken aldus
kennis van de door de partij ingestelde vordering die gegrond is op een precieze juridische
verplichting die een regel van objectief recht rechtstreeks aan een derde oplegt en bij wier
uitvoering eiser een eigen belang heeft4. Het lijdt geen twijfel dat dit ook slaat op een
verplichting uit een gebonden bevoegdheid van het bestuur. Het Hof heeft evenwel ook
aangenomen dat de rechterlijke macht tevens bevoegd is om de door de overheid bij de
uitoefening van haar discretionaire bevoegdheid begane onrechtmatig geachte aantasting
van een subjectief recht zowel te voorkomen als te vergoeden5.
De bevoegdheid van de kortgedingrechter lijkt, in het licht van deze jurisprudentie, in
dezen dus niet op grond van de in eerste middelen ontwikkelde grieven te kunnen worden
betwist. De in de voormelde randnummers 10 t.e.m. 17 van het arrest weergegeven
motieven zijn in overeenstemming met deze rechtspraak. De door eisers opgeworpen
excepties geput uit gemis aan rechtsmacht en uit onbevoegdheid worden verworpen met
de reden dat de beleidsbeslissingen van aard zijn om de subjectieve rechten van de
verweerders - op gelijke behandeling, eerbiediging van hun eigendom, gezondheid en
privé-leven - aan te tasten en dat deze aantasting dus door de gewone rechter voorlopig
ongedaan kan worden gemaakt.
Tweede vraag: welke zijn de grenzen van het toetsingsrecht van de bevoegde rechter?
5. Terecht werd bij de vorming van deze rechtspraak evenwel gepreciseerd dat de
administratie, bij de uitoefening van haar soevereiniteit, weliswaar geen subjectieve
rechten mag krenken, maar dat dit toch niet belet dat ze zelf zal te oordelen hebben hoe zij
haar macht uitoefent en dat, te dien aanzien, de rechter haar dan ook geen bevel te geven
heeft6. De rechterlijke macht vermag niet aan het bestuur zijn beoordelingsbevoegdheid te
ontnemen en zich aldus in de plaats van het bestuur te stellen. De rechter in kort geding
kan dat evenmin7. De beoordelingsvrijheid van de administratie biedt haar de
mogelijkheid de haar meest geschikt lijkende oplossing binnen de door de wet bepaalde
grenzen te kiezen. De rechter mag bij toetsing van de administratieve beslissing geen
criterium in de plaats stellen van dat wat de beleidskeuze van de overheid (mede) heeft
bepaald.
Nu is dit precies wat het tweede middel tot staving van de voorziening van zowel het
overheidsbedrijf N.V. Biac als de Belgische Staat, alsook het tweede onderdeel van het
eerste middel ter ondersteuning van het cassatieberoep van het overheidsbedrijf
Belgocontrol, de appèlrechters, m.i. terecht, ten grieve duiden wel te hebben gedaan.
Eerstgenoemd middel benadrukt in het bijzonder dat het die rechters niet toekwam te
preciseren hoe de overheden de geluidsoverlast (die de subjectieve rechten van de
verweerders aantast) dienen te beperken.
De appèlrechters nemen als uitgangspunt aan dat de federale regering autonoom de
keuzes bepaalt bij het beleid inzake beheer en bestrijding van de geluidsoverlast
4 Zie (in vertaling) concl. P.-G. VELU, toen A.-G., vóór Cass., 10 april 1987, Ver. K., A.R. 5590 en
5619, A.C. 1986-87, 1065, nrs. 20-21; Cass., 10 maart 1994, A.R. 9669, nr. 114, 25 april 1996, A.R.
C.94.0013.N, nr. 137, met concl. O.M., 31 mei 1999, A.R. S.98.0100.N, nr. 319, 22 december 2000,
A.R. C.99.0164.N, nr. 720 en 13 december 2001, A.R. C.99.0383.N, nr. 700.
5 Cass., 19 april 1991, A.R. 7140, nr. 436 en 14 januari 1994, A.R. C.93.0255.N, nr. 20, beide met
concl. A.-G. D'HOORE.
6 Concl. P.-G. KRINGS vóór Cass., 23 maart 1984, Ver.K., A.R. 3800, A.C. 1983-84, 961, nr. 20 met
verwijzing (in voetnoot 44) naar F. DE VISSCHER e.a., alsook concl. A.-G. D'HOORE vóór Cass. 19 april
1991, l.c., 853-854: "De appèlrechter (...) diende (...) aan eiseres over te laten om zelf uit te maken
hoe zij (de gehekelde toestand zou verhelpen)".
7 Cass., 19 april 1991, l.c.
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verbonden aan de luchthaven Brussel-Nationaal en dat ze dus een discretionaire
beslissingsbevoegdheid heeft, die er haar evenwel niet van ontslaat bij haar keuze en de
realisatie hiervan de grenzen te eerbiedigen gesteld door het respect voor de grondrechten
van alle burgers (randnummer 38). Ze stellen vervolgens vast dat de litigieuze
overheidsbeslissingen erin bestaan zo weinig mogelijk omwonenden aan de aangeklaagde
geluidsoverlast bloot te stellen (randnummer 39). Er wordt de eisers onzorgvuldigheid bij
de beleidskeuze verweten (randnummers 40 t.e.m. 45) en ook schending van het
gelijkheidsbeginsel zonder redelijke verantwoording (randnummer 46). De rechters
oordelen tenslotte (in randnummer 47) dat de relevante vraag niet lijkt te kunnen zijn of
velen of weinigen de geluidshinder dienen te dragen, leiden hieruit af dat de graad van
concentratie van de bevolking in een bepaald gebied dus geen referentiepunt lijkt te
kunnen vormen en stellen "de graad van blootstelling die wordt opgelegd" als criterium
van het te voeren beleid in de plaats, om te besluiten dat de verweerders in dit verband
dan ook met reden op het alternatief van de spreiding wijzen.
In een appèlconclusie8 voor de Belgische Staat is treffend wat volgt geschreven:
"Weliswaar wordt uw zetel formeel niet gevraagd om een beslissing te nemen die in de
plaats zou komen van een bestuurlijke maatregel van (eisers). De facto komt de
gevorderde injunctie daarop nochtans wel neer, nu de aard en de inhoud van door (eisers)
te nemen maatregelen door de gevorderde injunctie zou worden bepaald. Ook in die zin
gaat de gevorderde injunctie de rechtsmacht van de hoven en rechtbanken te buiten".
De appèlrechters lijken me aldus het te voeren beleid in de plaats van de overheid te
hebben bepaald, namelijk een spreiding i.p.v. een concentratie van de hinder, wat
spreiding van het luchtverkeer impliceert en, alleszins door, ter verantwoording van het
verbod dat ze eisers in het beschikkend gedeelte van hun arrest opleggen, te beslissen hoe
"al" het potentieel van de luchthaven en het omringend grondgebied kunnen worden
aangewend om het door hen in de motieven bepaald criterium - de vermindering van de
graad van blootstelling aan de hinder, in de plaats van de graad van concentratie van de
bevolking - te verwezenlijken en zodoende het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding
der machten te hebben miskend, zodat ze hun beslissing aldus niet naar recht
verantwoorden.
Het tweede middel in de zaak C.03.0449.N komt me derhalve gegrond voor en tot
volledige cassatie te moeten leiden, terwijl de overige grieven en voorzieningen aldus
geen belang meer vertonen.
ARREST

(A.R. C.03.0346.N – C.03.0448.N - C.03.0449.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 10 juni 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Feiten
De feiten kunnen blijkens de voorzieningen als volgt worden samengevat:
Het geschil dat werd beslecht door het Hof van Beroep te Brussel heeft betrekking op de problematiek van de hinder die door de bevolking wordt ondervonden
8 Neergelegd op 14 april 2003, p. 44, nr. 84.
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ten gevolge van het stijgen en dalen van vliegtuigen op de luchthaven van Zaventem.
De federale regering heeft een aantal wijzigingen aangebracht in de vertrekprocedures bij nacht en overdag.
Een aantal bewoners van de zogenaamde noordrand rond Brussel waartoe de
verweerders behoren, lieten bij deurwaardersexploot van 29 oktober 2002 Belgische Staat, BIAC en Belgocontrol dagvaarden voor de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, zetelend in kortgeding teneinde te horen verbieden dat de geplande toekomstige concentratie zou worden doorgevoerd en dit
tot aan de beslissing van de rechter ten gronde en de reeds doorgevoerde concentratie te herleiden tot een evenwichtige spreiding van de vluchten over alle gemeenten die de luchthaven omgeven zodat het aantal van alle huidige dag- en
nachtvluchten herleid wordt tot maximum 10 pct. van het totaal aantal vluchten
per zone en dit tot aan de beslissing ten gronde.
Ondergeschikt werd gevorderd dat de reeds doorgevoerde concentratie zou
herleid worden tot een spreiding van de vluchten.
In deze zaak kwamen een aantal andere partijen tussen bij verzoekschriften tot
vrijwillige tussenkomst van 4 november 2002 en 23 december 2002 (huidige verweerders sub 17 tot en met 47).
Bij beschikking van 14 januari 2003 oordeelde de Voorzitter van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel dat de hoofdvordering en de vorderingen tot vrijwillige tussenkomst ontvankelijk doch ongegrond waren.
Tegen deze beschikking werd door de verweerders hoger beroep aangetekend
bij verzoekschrift van 31 januari 2003.
Bij arrest van 10 juni 2003 hervormde de achtste kamer van het Hof van Beroep te Brussel de eerste beschikking en verklaarde de oorspronkelijke vordering
gegrond binnen bepaalde perken.
IV. Middelen
A. Op het cassatieberoep C.03.0346.N:
(...)

B. Op het cassatieberoep C.03.0448.N:
(...)

C. Op het cassatieberoep C.03.0449.N:
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11, 33, tweede lid, 37, 40, 144, 145, 159 van de gecoördineerde
Grondwet en het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten, en aldus de
Grondwet in haar geheel genomen;
- de artikelen 584, 1039, 1042 en 1080 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest van de achtste kamer van het Hof van Beroep te Brussel van 10 juni 2003
verklaart de oorspronkelijke vordering gegrond, legt eiseres het verbod op boven of in de

Nr. 124 - 4.3.04

HOF VAN CASSATIE

397

geluidsomgeving van het geografisch gebied, omschreven als "de noordrand" dag- en
nachtvertrekken voor vliegtuigen toe te laten of te laten gebeuren die een geluidshinder
veroorzaken, uitgedrukt in termen van SEL dB(A) en als Laeq per relevante periode, die
overschrijdt hetgeen gemiddeld kan worden bereikt wanneer alle beschikbare banen op de
luchthaven relatief gelijk worden gebruikt en alle mogelijke vluchtroutes over welke zones van het grondgebied dan ook, met gespreide uitwaaieringstracés worden benut, en
zegt dat de geluidsoverlastpieken de normen van de WHO niet mogen overschrijden, op
grond o.m. van de volgende motieven:
"Er moet dus op het eerste gezicht worden aangenomen dat de (verweerders) ingevolge
het 'luchthavenbeleid' wel degelijk worden blootgesteld aan schadelijke geluidsoverlast
veroorzaakt door opstijgende vliegtuigen.
37. Dit gegeven vindt overigens bevestiging in het feit dat als onderdeel van de beleidsmaatregelen werd beslist om binnen te bepalen geluidscontouren woningen te isoleren ten
einde een nader vast te stellen geluidsnorm (vb. 45 dB in een slaapkamer) niet te laten
overschrijden.
Het feit dat op de kaarten met de gesimuleerde 'nachtelijke geluidscontouren Laeq' van
Biac (de verweerders), op enkele na, allen zelfs buiten de laagste stoorniskring (55 dB)
gelokaliseerd worden, en het merendeel van hen ook buiten het geplande 'geluidsisolatieproject', doet aan de vermelde vaststellingen geen afbreuk.
De in een laboratorium gesimuleerde geluidscontouren blijken geen bevestiging te krijgen in de realiteit.
38. In verband met de beschreven geluidsfenomenen duiden de (verweerders) de Belgische Staat inzonderheid euvel foutief te hebben beslist tot concentratie van de nachtvertrekken, en (eiseres en de tot bindendverklaring opgeroepen partijen) samen om ook voor
de dagvertrekken 'concentratie' toe te passen, weze het zonder formele beslissing terzake.
Als uitgangspunt kan worden aangenomen dat de federale regering autonoom - weze
het beperkt door de bevoegdheden van de deelstaten - de keuzes bepaald bij het beleid inzake beheer en bestrijding van de geluidsoverlast verbonden aan de luchthaven BrusselNationaal.
Haar discretionaire beslissingsbevoegdheid in dit verband ontslaat er haar evenwel niet
van bij haar keuzes en de realisatie hiervan de grenzen te eerbiedigen gesteld door het respect voor de grondrechten van alle burgers.
39. In het voorliggende geval werd er bij de beleidskeuze voor geopteerd om van de onvermijdelijke geluidsoverlast zoveel als mogelijk te laten ondergaan door het geringst
aantal bewoners in een bepaald gebied dat voor geconcentreerde overvlieging wordt gekozen.
Het geringste aantal wordt verder gesteld dat de hen berokkende overlast niet mag toenemen, vergeleken met de toestand voor geconcentreerde overvlieging.
40. De feiten doen blijken dat de infrastructuur die door BIAC wordt beheerd dusdanig
is dat verschillende start- en landingsbanen beschikbaar zijn, die weliswaar niet alle door
om het even welk vliegtuig in om het even welke weertoestand op gelijke wijze bruikbaar
zijn, maar waarvan globaal, in het geheel van het af te handelen luchtverkeer, niet kan
worden gesteld dat de ene minder bruikbaar is dan de andere.
Aan het overwegend gebruik van één baan zitten meteen gevolgen vast wat de overvlieging betreft van de bij de luchthaven aansluitende bewoonde omstreken, al kunnen deze in
zekere mate worden beheerst door de optimalisering van het tracé van de specifieke
vluchtroutes (SID's) die tijdens het opstijgen moeten worden gevolgd.
Er lijkt geen objectieve grond te bestaan om te stellen dat in concreto één van de beschikbare banen moet worden verkozen en door eiseres en de tot bindendverklaring opge-
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roepen partijen wordt niet aangevoerd dat binnen het bestek van een behoorlijk beheer
van het luchtverkeer, moet worden aangenomen dat om aeronautisch-technische redenen
opstijgende vliegtuigen - het weze overdag of bij nacht - verkieslijk moeten worden geleid
boven de zone die door (de verweerders) wordt bewoond.
(...)
46. Vanuit het oogpunt van de niet discriminatoire behandeling ten aanzien van alle
burgers die aan de geïncrimineerde geluidsoverlast kunnen blootgesteld worden, luidt de
conclusie inzake ogenschijnlijke schending van het subjectief recht niet anders.
Immers, de beleidskeuze om zo weinig mogelijk omwonenden aan enige vorm van geluidsoverlast bloot te stellen en hiertoe zoveel mogelijk van de onvermijdelijke geluidshinder over zo weinig mogelijk hoofden te laten komen, schendt het gelijkheidsbeginsel
indien hiertoe geen redelijke verantwoording kan worden verstrekt.
47. In het licht van bescherming van de subjectieve grondrechten op gezondheid, van
het gezinsleven en de woning, die in hoofde van allen even beschermingswaardig zijn,
lijkt de relevante vraag niet te kunnen zijn of velen of weinigen de geluidshinder dienen te
dragen.
Niet discriminerende behandeling op dit vlak impliceert dat, rekening houdend met redelijke beleidsmatige bekommernissen, de als schadelijk te bestempelen intensiteit van de
hinder wordt gespreid over allen die streken bewonen waar in het luchtruim er boven veilige luchtvaartroutes kunnen worden gevolgd, op een wijze waarbij de subjectieve grondrechten zo min mogelijk worden bekort.
De graad van concentratie van bevolking in een bepaald gebied lijkt dus geen referentiepunt te kunnen vormen, wel de graad van blootstelling die wordt opgelegd.
(De verweerders) wijzen in dit verband dan ook met reden op het alternatief van de
'spreiding', dat op het eerste gezicht geen van de ingeroepen schendingen lijkt de kunnen
inhouden.
48. Het algemeen besluit luidt zodoende dat de aangevoerde schending van de besproken subjectieve rechten op het eerste gezicht gegrond voorkomt.
Blijft de vraag of het gevorderde, dan wel het mindere, kan worden toegekend.
49. (De verweerders) formuleren hun vordering deels algemeen, aangezien ze een beperking van de concentratie vragen tot op een niveau van dag- en nachtvertrekken waar
kennelijk nog geen concentratie werd toegepast slechts 10 pct. van die vertrekken zou
kunnen gehandhaafd blijven.
Concreet houdt de nodige beperking volgens hen in dat maximaal 20 vertrekken overdag en 3 per nacht in hun woonzone overvliegen. Aan te nemen valt dat ze hierbij 'dag' en
'nacht' de betekenis geven dan de thans vigerende uurschema's, waarbij de nacht duurt van
23 u tot 6 u.
50. Uit de overgelegde stukken kan niet worden afgeleid dat de aldus geformuleerde
matiging kan overeenstemmen met de blootstelling aan geluidsoverlast die voorheen voor
hen gold.
Integendeel lijkt zulks matiging beduidend groter te zijn dan het voordien bestaande regime. Op de woonplaatsen van sommige (verweerders) werden in oktober 2002 immers
tot 375 dagvertrekken en 25 nachtvertrekken geregistreerd.
Er wordt niet gestaafd dat sedert de concentratie het aantal vluchten werd vertienvoudigd.
De formule van de (verweerders) komt overigens niet geheel adequaat tegemoet aan het
gegeven dat het aantal vertrekken geen evidente evenredige verhouding biedt met de mate
van de geluidsoverlast.
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51. De conclusie van de (verweerders) doet inhoudelijk beschouwd blijken, en het dispositief bevestigt zulks, dat ze in wezen vorderen om gelijk te worden behandeld.
Met hun concrete invulling van cijfers waardoor nog slechts 10 pct. van de dag- en
nachtvertrekken hun woonzone zou overvliegen passen ze toe hetgeen naar hun inzien de
principiële 'spreiding' inhoudt.
De aangenomen schending van de subjectieve rechten betreft evenwel niet in eerste
orde het aantal vluchten, dan wel de mate van blootstelling aan geluidsoverlast. Het aantal
vluchten is daarbij in zoverre relevant dat de kans op een aantal excessief hinderlijke 'lawaai-gebeurtenissen' er in evenredige verhouding toe staat.
Rekening houdend met dit gegeven dient adekwaat voorlopig herstel dan ook te worden
vertaald naar een algemeen principe van bescherming tegen de discriminerende blootstelling aan geluidsoverlast gekoppeld aan een vermindering van de kansen op voorvallen van
buitenmatige geluidsoverlast.
52. Uit de voorgelegde stukken, en inzonderheid ook het Aminal-rapport opgesteld in
december 2002, kan worden afgeleid dat de individuele blootstelling aan geluidsoverlast
op relevante wijze kan worden uitgedrukt in twee parameters.
Geluidsoverlast kan worden getoetst enerzijds in termen van blootstelling in energetische benadering (SEL dB) en anderzijds in termen van maximale geluidsdrukniveaus
(Laeq max - geluidspieken) en gemiddelde geluidsdrukniveaus per tijdsperiode (Laeq
nacht of dag).
Zodoende bepaalt het hof voorlopig als niet te overschrijden beschermingsnorm dat
geen der (verweerders) zowel overdag als 's nachts mag worden blootgesteld aan geluidshinder, uitgedrukt zowel in termen van SEL dB(A) als van Laeq per relevante periode, die
overschrijdt hetgeen als gemiddeld niveau kan worden bereikt bij aanwending van alle beschikbare banen en met het optimaal benutten van alle vluchtroutes boven welke zones
van het Belgische grondgebied dan ook.
Optimaal benutten houdt met name ook in dat maximaal gespreide uitwaaieringstrajecten worden geboden en dat het vliegtuig op zo kort mogelijke afstand de grootste hoogte
kan nemen.
De overlastpieken mogen de normen van de WHO niet overschrijden.
De intensiteit van het luchtverkeer of zelfs toename ervan blijkt onaangetast.
53. Belgocontrol deelt in conclusies mee dat bij wijziging van de vluchtroutes de procedure moet worden nageleefd die is vastgesteld in de Airac en dat het veiligheidsvoorschrift vereist dat de effectieve wijziging slechts na een interval van 28 dagen intreedt.
Dit gegeven noopt derhalve tot het inlassen van een voldoende lange wachtperiode.
Overigens kan worden aangenomen dat Belgocontrol over de nodige tijd dient te beschikken om alle bruikbare vluchtroutes tegenover elkaar af te wegen.
De radartracks maken immers duidelijk dat de concrete vluchtprocedures zeer grote impact hebben op de reële spreiding van de geluidsoverlast" (p. 25 t.e.m. 27 en 31 t.e.m. 35).
Grieven
Uit de overwegingen van het bestreden arrest blijkt dat de overheid over een discretionaire bevoegdheid beschikt tot het bepalen van een beleid ter bestrijding van de geluidsoverlast veroorzaakt door de vliegtuigen die vertrekken vanop de luchthaven van "Brussel
Nationaal" (randnummers 38, 39 en 46).
Eén van de criteria die de overheid daarbij in redelijkheid mede kan hanteren, is het criterium van de bevolkingsdichtheid van de gebieden die door de vliegtuigen kunnen worden overvlogen.
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In het bestreden arrest oordeelt het hof van beroep dat de ongelijke behandeling waaraan de verweerders worden onderworpen als een gevolg van de beleidskeuze om de inwoners van de "noordrand" aan een hogere geluidsoverlast te onderwerpen dan andere omwonenden van de luchthaven "Brussel-Nationaal" niet redelijk is verantwoord, nu het in
het licht van de bescherming van de subjectieve grondrechten op gezondheid, het gezinsleven en de woning niet relevant is te weten of de geluidshinder door velen of weinigen
wordt gedragen.
Het hof oordeelt voorts dat een niet-discriminerende behandeling vereist dat de intensiteit van de hinder zoveel mogelijk wordt gespreid over alle streken waar in het luchtruim
veilige luchtvaartroutes kunnen worden gevolgd.
De appèlrechters oordelen aldus dat de bevolkingsdichtheid geen relevant criterium kan
of mag zijn, zelfs niet in een beperkte mate, wanneer de overheid haar beleid bepaalt ten
aanzien van de beperking van de geluidsoverlast die veroorzaakt wordt door vertrekkende
vliegtuigen, doch dat integendeel een schending van het gelijkheidsbeginsel enkel kan
worden vermeden door een maximale spreiding, hetgeen te dezen impliceert dat alle beschikbare startbanen op de luchthaven van "Brussel-Nationaal" op gelijke wijze moeten
worden gebruikt, met een maximale "uitwaaiering" van de vluchtroutes onmiddellijk na
het opstijgen.
Door het criterium van de bevolkingsdichtheid uit te sluiten als een relevant criterium
dat door de overheid mede kan worden aangewend bij het bepalen van haar beleid ter bestrijding van de geluidsoverlast veroorzaakt door vliegtuigen, en bovendien op een preciese en technisch gedetailleerde wijze in het dispositief te bepalen welke de enige wijze is
waarop de overheid de schending van de subjectieve rechten van de verweerders kan vermijden, hebben de appèlrechters zich in de plaats van de uitvoerende macht gesteld, en aldus het grondwettelijk beginsel van de scheiding der machten miskend (schending van
alle in de aanhef opgesomde bepalingen).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
A. Samenvoeging
Overwegende dat de cassatieberoepen nummers C.03.0346.N, C.03.0448.N en
C.03.0449.N tegen hetzelfde arrest zijn gericht, zodat zij dienen gevoegd te worden;
B. Cassatieberoep C.03.0449.N
1. Tweede middel
Overwegende dat het bestuur dat op grond van zijn discretionaire bevoegdheid
een beslissing neemt, beschikt over een beoordelingsvrijheid die het de mogelijkheid biedt zelf te oordelen over de wijze waarop het zijn bevoegdheid uitoefent
en de meest geschikt lijkende oplossing te kiezen binnen de door de wet gestelde
grenzen;
Dat de Rechterlijke Macht bevoegd is om een door het bestuur bij de uitoefening van zijn niet-gebonden bevoegdheid begane onrechtmatige aantasting van
een subjectief recht zowel te voorkomen als te vergoeden, maar daarbij aan het
bestuur zijn beleidsvrijheid niet vermag te ontnemen en niet vermag zich in de
plaats van het bestuur te stellen; dat de rechter in kort geding dit evenmin mag
doen;
Dat de rechter in kort geding op grond van een voorlopige en marginale beoor-
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deling van de zorgvuldigheid waarmede het bestuur moet handelen, bepaalde daden kan opleggen of verbieden, maar dit enkel kan doen wanneer hij in redelijkheid tot de conclusie komt dat het bestuur niet heeft gehandeld binnen de grenzen waarin het moet optreden;
Dat de kortgedingrechter bij de voorlopige beoordeling van de rechtmatigheid
van het overheidsoptreden een criterium dat aan die overheidsbeslissing ten
grondslag ligt, niet mag uitsluiten zonder te beslissen dat, prima facie, dit criterium niet rechtmatig was aangewend; dat hij evenmin naar eigen opvatting, andere
criteria in de plaats mag stellen die tot een andere beslissing leiden;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat de litigieuze beleidskeuze
van het bestuur ertoe strekt de "onvermijdelijke geluidsoverlast zoveel mogelijk
te laten ondergaan door het geringst aantal bewoners in een bepaald gebied dat
voor geconcentreerde overvlieging wordt gekozen";
Dat zij niet uitsluiten dat het rechtmatig kan zijn de geluidsoverlast te beperken tot een zo klein mogelijk aantal inwoners; dat zij evenwel oordelen dat de relevante vraag niet lijkt te zijn of velen of weinigen de geluidshinder dienen te
dragen; dat zij de graad van concentratie van de bevolking als referentiepunt afwijzen; dat zij de "graad van blootstelling die wordt opgelegd" als criterium in de
plaats stellen en voor hetgeen zij beschouwen als optimaal benutten van alle
vluchtroutes "maximaal gespreide uitwaaieringstrajecten" opleggen;
Dat de appèlrechters zodoende het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding
der machten schenden;
Dat het middel gegrond is;
2. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
B. Cassatieberoep C.03.0346.N
Overwegende dat gelet op de beslissing genomen in de zaak C.03.0449.N het
cassatieberoep geen belang meer vertoont;
Overwegende dat de kosten van betekening van het cassatieberoep op een andere dan de door de partijen gekozen en aanvaarde woonplaats ten laste vallen
van eiser;
C. Cassatieberoep C.03.0448.N
Overwegende dat gelet op de beslissing genomen in de zaak C.03.0449.N het
cassatieberoep geen belang meer vertoont;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Voegt de cassatieberoepen in de zaken C.03.0346.N, C.03.0448.N en
C.03.0449.N;
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het beslist dat de hogere beroepen ontvankelijk zijn;
Veroordeelt de Belgische Staat in de meerkosten van de betekening van het
cassatieberoep aan de respectieve verweerders; houdt de overige kosten aan en
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laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verklaart het arrest bindend voor de in bindendverklaring opgeroepen partijen;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
4 maart 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Simont, Geinger, Maes en Nelissen Grade.

Nr. 125
1° KAMER - 4 maart 2004

INKOMSTENBELASTINGEN — INTERNATIONALE VERDRAGEN DUBBELBELASTINGVERDRAG TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND - HEFFINGSBEVOEGDHEID - PENSIOEN
VOOR DIENSTEN BEWEZEN AAN DE STAAT - BEGRIP.
Op grond van art. 19, §1, eerste lid van de Overeenkomst van 19 oktober 1970 gesloten
tussen België en Nederland tot het vermijden van dubbele belasting, is de bronstaat
bevoegd tot belastingheffing indien de beloningen of pensioenen worden betaald terzake
van diensten die bewezen worden aan die Staat of aan een staatkundig onderdeel ervan.
Deze bepaling vereist niet dat deze diensten worden verstrekt in het raam van een
formele betrekking in dienst van een publiekrechtelijke overheid, zodat hieronder ook
moeten begrepen worden, de diensten verstrekt in het raam van een formele
tewerkstelling bij een privaatrechtelijke instelling die de Staat of een publiekrechtelijk
onderdeel daarvan financiert en controleert, zodoende te kennen gevend dat die
dienstverlening voor haar rekening wordt verricht1. (Art. 19, §1, eerste lid Overeenkomst
van 19 okt. 1970 tussen België en Nederland tot het vermijden van dubbele belasting)
(O. e.a. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. F.01.0076.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 juni 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift vier middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3, §2, 18, 19 en 24 van de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van
dubbele belasting op het gebied van belastingen naar het inkomen en naar het vermogen
1 Zie Cass., 26 april 2001, A.R. nr. F.99.0151.N, www.cass.be.
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en tot vaststellen van enige andere regelen verband houdende met de belastingheffing en
van het Protocol, ondertekend te Brussel op 19 oktober 1970, bekrachtigd, wat het Koninkrijk België betreft, door de wet van 16 augustus 1971 en in werking getreden op 1 oktober 1971 en artikel B1 a van de Nederlandse Algemene burgerlijke pensioenwet van 6
januari 1966.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest bevestigt, na het ongegrond verklaren van de fiscale voorziening
van de eisers met hun veroordeling tot de kosten, de betwiste aanslagen voor de aanslagjaren 1994, 1995 en 1996 waarbij de inkomsten die eerste eiser verkreeg uit Nederland belast werden als brugpensioen in de Belgische personenbelasting, op grond van de motieven:
"dat de betwisting betrekking heeft op de al dan niet belastbaarheid in België van de
door (eerste eiser) in 1993, 1994 en 1995 genoten V.U.T.-uitkeringen; dat volgens (de eisers) artikel 19 van het Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag van toepassing is,
zodat de uitkeringen niet belastbaar zijn in België, terwijl volgens (verweerder) deze uitkeringen niet te beschouwen zijn als een overheidspensioen doch als een beloning soortgelijk aan een particulier pensioen, die derhalve wel in België belastbaar zijn; dat artikel
19, §1 van het tussen België en Nederland gesloten dubbelbelastingsverdrag luidt als
volgt: 'Beloningen, daaronder begrepen pensioenen, door een van de Staten of een staatkundig onderdeel daarvan, hetzij rechtstreeks, hetzij uit door hen in het leven geroepen
fondsen, betaald aan een natuurlijke persoon ter zake van diensten bewezen aan die Staat
of aan dat onderdeel daarvan, mogen in die Staat worden belast'; dat artikel 19 van toepassing is op bezoldigingen en pensioenen die verband houden met overheidsfuncties; dat de
inkomsten die onder artikel 19 vallen inkomsten zijn die worden verkregen door werknemers van de overheid en van de staatkundige onderdelen of plaatselijke gemeenschappen
ervan, en door personen die van een pensioen genieten naar aanleiding van een vroegere
functie in dienst van de overheid; dat artikel 19 niet van toepassing is voor de bezoldigingen en pensioenen van vertegenwoordigers van lichamen van publiek recht andere dan de
overheidsdiensten (regies, parastatalen, enz.) of vertegenwoordigers van privé-ondernemingen die door de overheid worden gecontroleerd; dat deze inkomsten onderworpen blijven aan het regime dat is voorzien voor de bezoldigingen en de pensioenen uit de privésector; dat derhalve te deze dient onderzocht te worden of de door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds te Heerlen aan (eerste eiser) in 1993, 1994 en 1995 uitbetaalde V.U.T.uitkeringen hem werden betaald ter zake van diensten bewezen aan de Nederlandse overheid of aan een onderdeel ervan, met andere woorden of die uitkeringen een overheidspensioen zijn; dat uit het door de administratie gevoerde onderzoek is gebleken dat de aan
(eerste eiser) toegekende uitkeringen hun oorsprong niet vinden in diensten bewezen aan
de Nederlandse staat en dus niet als overheidspensioen kunnen beschouwd worden, doch
moeten gekwalificeerd worden als een beloning soortgelijk aan een particulier pensioen;
dat immers de hoedanigheid van (eerste eiser) zich niet situeert onder het begrip 'overheidspersoneel' zoals dat in de Algemene Burgerlijke Pensioenwet is voorzien; dat de Belgische administratie uiteraard zelf een onderzoek moet voeren, doch voor het bepalen van
de hoedanigheid van personen die in Nederland tewerkgesteld geweest zijn dient te steunen op de kwalificatie die de werkstaat desbetreffende aanhoudt; dat (de eisers) met de
neergelegde stukken willen aantonen dat (eerste eiser) 'ambtenaar' was, waardoor de hem
door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds toegekende V.U.T.-uitkeringen geen vergoeding wegens privaatrechtelijk dienstverband zijn maar moeten gerangschikt worden
onder de 'overheidspensioenen'; dat evenwel uit het administratief dossier blijkt dat de Algemeen Burgerlijke Pensioenwet drie categorieën van ambtenaren onderscheidt en dat het
Algemeen Burgerlijk Pensioen voor zover opgebouwd voor het personeel van het Bijzonder Onderwijs voortvloeit uit een dienstverband in de particuliere sector; dat (eerste eiser)
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zijn laatste dienstbetrekking vervulde in het Bijzonder Onderwijs bij de vereniging 'Ons
Middelbaar Onderwijs' te Tilburg, die dus als een privaatrechtelijke dienstbetrekking moet
worden beschouwd; dat door (eerste eiser) dus geen overheidsfunctie werd uitgeoefend en
geen diensten werden bewezen aan een publiekrechtelijk lichaam".
Grieven
Artikel 19 van de aangehaalde Overeenkomst regelt de toewijzing van de heffingsbevoegdheid voor de inkomsten komende uit de categorie van "Overheidsfuncties". §1, lid 1
van genoemd artikel bepaalt dat "beloningen, daaronder begrepen pensioenen, door een
van de Staten of een staatkundig onderdeel daarvan, hetzij rechtstreeks, hetzij uit door hen
in het leven geroepen fondsen, betaald aan een natuurlijke persoon ter zake van diensten
bewezen aan die Staat of aan dat onderdeel daarvan, mogen belast worden in die Staat".
§2 van genoemd artikel bepaalt dat "De bepaling van §1 is niet van toepassing op beloningen of pensioenen ter zake van diensten, bewezen in het kader van een op winst gericht
bedrijf uitgeoefend door een van de Staten of een staatkundig onderdeel daarvan".
De grondslag van deze regeling is gelegen in het principe dat de Staat, die rechtstreeks
of onrechtstreeks instaat voor de bekostiging bij wijze van tegenprestatie voor diensten
waarvan beschouwd wordt dat zij aan die Staat bewezen werden, tot belasting van dergelijke inkomsten mag overgaan.
Ongetwijfeld vallen onder de toepassing van §1, lid 1 van genoemd artikel de pensioenen toegekend aan personen die van een pensioen genieten naar aanleiding van een vroegere functie uitgeoefend in rechtstreekse dienst bij de Staat of een staatkundig onderdeel
ervan.
Paragraaf 1, lid 1 van genoemd artikel vereist evenwel niet dat voor het vervullen van
een vroegere "overheidsfunctie", de betrokken functionaris zijn werkzaamheden in een
publiekrechtelijke dienstbetrekking moet hebben verricht, noch dat de Staat of een staatkundig onderdeel ervan zelf de dienstverlening aan het publiek moet verstrekken. Ook
diensten kunnen beschouwd worden als zijnde bewezen aan de Staat of een staatkundig
onderdeel ervan wanneer zij verricht worden in het kader van formele tewerkstelling bij
een of andere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke instelling, voor zover de Staat of een
staatkundig onderdeel door middel van bij te dragen in de kosten ervan, te kennen geeft
dat hij beschouwt dat die prestaties ook in zijn belang en voordeel worden verricht.
De omschrijving van de uitzondering in §2 van genoemd artikel toont aan dat §1, lid 1,
ook andere pensioenen omvat, ter zake van diensten bewezen in het kader van een niet op
winst gericht bedrijf, ongeacht of dit al dan niet door de Staat of een staatkundig onderdeel ervan wordt uitgeoefend. Genoemde uitzondering toont aan dat pensioenen toegekend aan vroegere vertegenwoordigers van privé-ondernemingen die niet gericht zijn op
winst en ongeacht of zij gecontroleerd worden door de Staat of een staatkundig onderdeel
onder de toepassing van §1, lid 1 van genoemd artikel 19 vallen, voor zover de Staat of
een staatkundig onderdeel ervan bijdraagt in de kosten ervan.
Blijkens artikel B 1, a van de Nederlandse Algemene burgerlijke pensioenwet van 6 januari 1966, staat de Staat der Nederlanden ten bedrage van tenminste 51 pct. of meer in
voor de vergoeding van de personeelskosten van het bijzonder onderwijs in Nederland die
de privaatrechtelijke niet op winst gerichte inrichtende machten organiseren.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig beslist dat "door (eerste eiser) dus geen
overheidsfunctie werd uitgeoefend en geen diensten werden bewezen aan een publiekrechtelijk lichaam", omdat het opgebouwd pensioen "voortvloeit uit een dienstverband in
de particuliere sector" op grond van de aangenomen te beperkte interpretatie dat genoemd
artikel 19 niet van toepassing is op vertegenwoordigers van privé-ondernemingen die door
de overheid gecontroleerd worden (schending van de in de aanhef van het middel aangehaalde artikelen 18, 19 en 24 van de aangehaalde Overeenkomst), dan wanneer het vroe-
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ger dienstverband van eerste eiser bij een niet op winst gerichte privaatrechtelijke inrichtende macht van het bijzonder onderwijs in Nederland, waarvan de Staat der Nederlanden
wettelijk de kosten ten laste neemt, niet uitsluit dat de diensten bewezen in dat kader bewezen werden aan de Nederlandse Staat (schending van al de in de aanhef van het middel
aangehaalde bepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat, onder de titel "Overheidsfuncties", artikel 19, §1, eerste lid
van de Overeenkomst van 19 oktober 1970 tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden
van dubbele belasting, bepaalt dat beloningen daaronder begrepen pensioenen,
door een van de Staten of een staatkundig onderdeel daarvan, hetzij rechtstreeks,
hetzij uit door hen in het leven geroepen fondsen, betaald aan een natuurlijk persoon terzake van diensten bewezen aan die Staat of een onderdeel daarvan, in die
Staat mogen belast worden;
Overwegende dat, op grond van die Verdragsbepaling, de bronstaat bevoegd is
tot belastingheffing indien de beloningen of pensioenen worden betaald terzake
van diensten bewezen worden aan die Staat of aan een staatkundig onderdeel ervan;
Overwegende dat deze bepaling niet vereist dat deze diensten worden verstrekt
in het raam van een formele betrekking in dienst van een publiekrechtelijke overheid; dat hieronder ook moeten begrepen worden de diensten verstrekt in het
raam van een formele tewerkstelling bij een privaatrechtelijke instelling die de
Staat of een publiekrechtelijk onderdeel daarvan financiert en controleert, zodoende te kennen gevend dat die dienstverlening voor haar rekening wordt verricht;
Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat artikel 19 niet van toepassing
is op personen in dienst "van privé-ondernemingen die door de overheid worden
gecontroleerd"; dat zij vaststellen dat eiser als personeelslid van het Bijzonder
Onderwijs in dienst was van de vereniging "Ons Middelbaar Onderwijs" te Tilburg; dat zij hieruit afleiden dat gelet op de privaatrechtelijke aard van de dienstbetrekking, eiser noodzakelijk geacht moet worden geen diensten te hebben bewezen aan de Nederlandse Staat of aan een onderdeel daarvan;
Dat de appèlrechters door aldus te oordelen artikel 19, §1, eerste lid, schenden;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
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4 maart 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht –
Advocaten: mrs. Wouters en Claeys Boúúaert.

Nr. 126
1° KAMER - 5 maart 2004

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - BESLISSING DIE EEN VORDERING TOT WRAKING VAN EEN
RECHTER VERWERPT - VERZOEKSCHRIFT TOT CASSATIE - ARTIKEL 1080 GER.W. TOEPASSELIJKHEID - GEVOLGEN - VEREISTEN INZAKE ONDERTEKENING.
2º WRAKING - BESLISSING DIE EEN VORDERING TOT WRAKING VAN EEN
RECHTER VERWERPT - CASSATIEBEROEP - VORM - VERZOEKSCHRIFT TOT CASSATIE ARTIKEL 1080 GER.W. - TOEPASSELIJKHEID - GEVOLGEN - VEREISTEN INZAKE ONDERTEKENING.
1º en 2° De bepalingen van het Ger.W. betreffende de wraking van rechters houden geen
van artikel 1080 van het Ger.W. afwijkende bepaling in, zodat het verzoekschrift waarbij
een voorziening in cassatie wordt ingesteld tegen een beslissing die een vordering tot
wraking van een rechter verwerpt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, moet ondertekend
zijn door een advocaat bij het Hof van Cassatie1. (Artt. 828 t.e.m. 842 en 1080 Ger.W.)
(P. T. V.)

ARREST

(A.R. C.03.0274.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 juni 2003 bij verstek tegenover eiser en op tegenspraak ten aanzien van Vanermen-Piron werd gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het cassatieberoep is gericht tegen een arrest waarbij eisers
vordering tot wraking van de rechters Clijsters, Lyen en Van de Vyver in de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen werd afgewezen;
Dat het verzoekschrift niet is ondertekend door een advocaat bij het Hof van
Cassatie, zoals vereist door artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
1 Zie Cass., 26 maart 1999, A.R. C.96.00067.N, A.C. 1999, nr. 185.
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eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
5 maart 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Waûters, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht.

Nr. 127
1° KAMER - 5 maart 2004

CONSUMENTENKREDIET - STRAFFEN OF SCHADEVERGOEDINGEN VERMINDERING OF AFSCHAFFING - VERGOEDING - OVERDREVEN OF ONVERANTWOORDE AARD RECHTER - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - OMVANG.
Artikel 90, tweede lid van de wet op het consumentenkrediet staat de rechter met name toe
de overeengekomen nalatigheidsinterest die hij overdreven of onverantwoord zou
achten, te verminderen tot onder hun wettelijke grens; de rechter mag in dat verband
rekening houden met omstandigheden die geen verband houden met de overeenkomst,
zoals de onfortuinlijke toestand van de schuldenaar1. (Art. 90, tweede lid Wet 12 juni
1991 op het Consumentenkrediet)
(A. T. ARGENTA SPAARBANK N.V.)

Conclusie van de Heer advocaat-generaal De Riemaecker (vertaling):
1. Eiser en zijn echtgenote hebben bij verweerster een kredietopening verkregen voor
210.000 BEF, in hoofdsom, terugbetaalbaar tegen een overeengekomen interest van 14
pct.
1.1. Omdat de echtgenoten niet terugbetaalden, heeft verweerster de overeenkomst
opgezegd en hen tot betaling van het bedrag en van de overeengekomen interest
gedagvaard voor de vrederechter, die haar vordering heeft toegewezen.
1.2. In hoger beroep hebben eiser en zijn echtgenote in hun conclusie de niet-nakoming
van de opzeggingstermijn, bedoeld in artikel 58, §3 van de wet van 12 juni 1991 op het
consumentenkrediet, en het voordeel van artikel 86 van die wet aangevoerd, op grond
waarvan, volgens de uitlegging die zij ervan geven, de rechter de verplichtingen van de
consument mag tenietdoen of verminderen, tot ten hoogste het ontleende bedrag.
Bijkomend hebben zij gevorderd dat artikel 90, tweede lid, van de wet zou worden
toegepast en dus ook dat de rentevoet van de overeengekomen interest verminderd zou
worden tot de wettelijke rentevoet, zulks wegens de fouten van verweerster en wegens
hun eigen hachelijke financiële toestand.
1.3. De rechtbank heeft bij een, niet-beroepen, vonnis alvorens recht te doen, het hoger
beroep ontvankelijk verklaard en beslist dat de bepalingen van de wet van 12 juni 1991 in
die zaak van toepassing waren en vervolgens verweerster gevraagd om een precieze
afbetalingsregeling op te maken.
1.4. Luidens het bestreden vonnis heeft de rechtbank onder meer afwijzend beschikt op
het principaal hoger beroep van eiser en zijn echtgenote, dat gegrond was op de artikelen
58 en 86 van de wet van 12 juni 1991, en op hun ondergeschikt hoger beroep dat ertoe
strekte de overeengekomen interest op grond van artikel 90, tweede lid van de
1 Zie concl. O.M.
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voornoemde wet te doen herzien.
2. Het enige middel voert de schending aan van voornoemd artikel 90, tweede lid, dat
de rechter toestaat, indien hij oordeelt dat de overeengekomen of toegepaste straffen of
schadevergoedingen bij niet-uitvoering van de overeenkomst overdreven of
onverantwoord zijn, die bedragen te verminderen of af te schaffen.
Het middel verwijt het vonnis geoordeeld te hebben dat “dat de beoordeling van die
eventuele aard los staat van de financiële toestand van de lener” terwijl de overdreven of
onverantwoorde aard van de gevorderde vergoedingen niet alleen beoordeeld wordt in
verhouding tot de door de kredietgever daadwerkelijk geleden schade, maar ook met
inachtneming van de omstandigheden buiten de overeenkomst, onder meer de financiële
toestand van de te goeder trouw zijnde schuldenaar.
3. Het enige middel is alleen gericht tegen de beslissing die afwijzend beschikt op het
ondergeschikt hoger beroep van eiser. Dat roept volgende bedenking op:
hoewel de vernietiging van de beslissing hieromtrent tot gevolg heeft dat de bedragen
van de veroordeling opnieuw ter discussie staan, meen ik dat het middel daarentegen niet
opkomt tegen de beslissing die afwijzend beschikte op eisers hoger beroep dat ertoe
strekte de artikelen 58 en 86 van de wet van 12 juni 1991 te doen toepassen.
4. Het middel, dat mijns inziens gegrond is, stelt uw Hof een interessante vraag die het,
voor zover ik weet, nog niet heeft moeten beantwoorden, namelijk hoever de rechter, met
toepassing van artikel 90, tweede lid van de wet van 12 juni 1991, kan gaan in zijn
onderzoek naar de overdreven of onverantwoorde aard van de straffen of
schadevergoedingen.
5. Artikel 90, tweede lid van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet luidt
als volgt: “Indien de rechter (...) oordeelt dat de overeengekomen of toegepaste straffen of
schadevergoedingen, onder meer in de vorm van strafbedingen, bij niet-uitvoering van de
overeenkomst, overdreven of onverantwoord zijn, kan hij deze ambtshalve verminderen
of de consument er geheel van ontslaan.”
6. De nalatigheidsinterest die overeengekomen is of wordt toegepast bij de opzegging
van de overeenkomst, valt zoals eiser – mijns inziens terecht – aanvoert, onder toepassing
van voornoemd artikel 90, tweede lid.
In gemeen recht is nalatigheidsinterest immers van ambtswege verschuldigd vanaf de
ingebrekestelling en de wettelijke rentevoet is erop van toepassing. Het beding waarbij,
zoals hier, wordt overeengekomen om de rentevoet van de nalatigheidsinterest vast te
stellen, kan mijns inziens dus beschouwd worden als een strafbeding.
7. Over die bepaling, die bijna letterlijk de artikelen 10, §2, 19, §2 en 19octies, §2 van
de wet van 9 juli 1957 tot regeling van de verkoop op afbetaling overneemt, werd bij de
totstandkoming ervan nauwelijks commentaar gegeven.
Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 12 juni 1991 kunnen wij slechts opmaken dat de vice-eerste minister op een vraag van een parlementslid over de erg vage, in
dat artikel gebruikte termen “overdreven” en “onverantwoord”, verwezen heeft naar de
bepalingen van de voornoemde wet tot regeling van de verkoop op afbetaling en op de
toepassing ervan in de rechtspraak2.
8. In de rechtsleer en de rechtspraak was er weliswaar zeer grote onenigheid over de
kwestie van de financiële gevolgen van de wanbetaling en van de opzegging van de kredietovereenkomst, in die mate dat de wetgever, bij de wijzigingswet van 7 januari 2001,
een einde aan die betwisting heeft willen maken3. De rechtsleer vertoont evenwel meer
2 Gedr. St. Kamer, 1491/5, 1990-1991, 68.
3 C. BIQUET-MATHIEU, “Le crédit à la consommation - actualités et perspectives de la loi du 12 juin
1991”, Ed. J.B. Luik 2002, inzonderheid p. 101, 122 en 123. Bij ontbinding van de overeenkomst of
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eensgezindheid over de omvang van de bevoegdheid van de rechter om de overdreven of
onverantwoorde aard van de straffen of schadevergoedingen te beoordelen.
9. Conform de overheersende rechtspraak, die overigens verwijst naar de uitgebreide
rechtspraak over de wet van 9 juli 1957 tot regeling van de verkoop op afbetaling, mag de
rechter de overdreven aard van de overeengekomen of opgelegde schadevergoedingen
niet alleen onderzoeken m.b.t. de schade die bij het sluiten van de overeenkomst te voorzien is, maar ook m.b.t. tot de daadwerkelijk door de kredietgever geleden schade4.
De overheersende rechtsleer is van oordeel dat de bevoegdheid tot herziening die de
rechter put uit artikel 90, tweede lid, van de wet van 12 juni 1991 ook uitgebreid kan worden tot de externe omstandigheden van de overeenkomst en meer bepaald tot de onfortuinlijke toestand van de te goeder trouw zijnde schuldenaar5.
10. Volgens die overheersende rechtsleer waarbij ik me aansluit, moet de rechter geval
per geval beoordelen.
We kunnen ons trouwens afvragen of het onderscheid dat artikel 90, tweede lid van de
wet van 12 juni 1991 maakt tussen de overdreven aard en de onverantwoorde aard echt
wel noodzakelijk is. Het enige onderscheid zou hierin kunnen bestaan dat de
“overdreven” aard van de overeengekomen of opgelegde straffen en schadevergoedingen,
blijkbaar meer te maken heeft met het niet-bestaande verband met de tekortkoming of met
de werkelijk door de kredietgever geleden schade, terwijl de “onverantwoorde” aard
blijkbaar meer te maken heeft met de externe omstandigheden die niet aan de te goeder
trouw zijnde consument kunnen worden toegeschreven.
11. Conclusie: vernietiging, behalve in zoverre eisers hoger beroep om de artikelen 58
en 86 van de wet van 12 juni 1991 te doen toepassen, werd afgewezen.
ARREST (vertaling)

verval van de termijn, eiste de kredietgever soms van de consument, naast de achterstallige maandelijkse afbetalingen en het kapitaal, de in de nog niet vervallen maandelijkse afbetalingen vervatte toekomstige interest en kosten, een strafbeding waarbij een forfaitaire verhoging werd toegepast op het
verschuldigd blijvende saldo, eventueel ook een vergoeding voor de herinnneringskosten en een op
het gehele bedrag berekende nalatigheidsinterest.
Doordat de wetgever geconfronteerd werd met de onenigheid in rechtsleer en rechtspraak over de
samenvoeging van die interesten (zie in dat verband Cass., 20 maart 1998, besproken in J.J.P. 1998,
576) heeft hij bij de wet van 21 januari 2001 uitdrukkelijk de straffen en vergoedingen willen
beperken die van de in gebreke blijvende consument kunnen worden geëist.
Zo blijkt uit het nieuwe art. 27bis dat de wetgever op beperkende wijze de bedragen heeft vermeld
die van de consument kunnen worden geëist bij eenvoudige betalingsachterstand of opzegging van
het krediet, waarbij elk andersluidend beding volgens het nieuwe art. 28 nietig is.
Uit die wetswijziging volgt dat de herzieningsbevoegdheid die “bovendien” door (het ongewijzigde)
art. 90, tweede lid aan de rechter wordt toegekend, slechts uitgeoefend kan worden m.b.t. de
overeengekomen en geëiste vergoedingen, met inachtneming van de bij de wet van 21 jan. 2001
vastgestelde maxima.
4 P-A FORIERS en A-F DELWAIDE, “La sanction des manquements de l’emprunteur: les montants dus en
cas d’inexécution du contrat” in “Le crédit à al consommation”, o.l.v. G-A DAL, Ed. J.B. Brussel,
1997, 174; H. VAN LIER, “Chronique de jurisprudence: les opérations à tempérament visées par la loi
du 9 juillet 1957 ( 1957 à 1982)”, J.T. 1983, 61.
5 C. BIQUET-MATHIEU, o.c., 124; P-A FORIERS en A-F DELWAIDE, o.c., 175 en 181; M. DAMBRE,
Consumentenkrediet – een commentaar op de nieuwe reglementering, Mys & Breesch, 1993, 57; I.
DEMUYNCK, “Conventionele (schade)vergoedingsregelingen en de Wet op het consumentenkrediet”,
J.J.P. 1994, 30; E. BALATE, P. DEJEMEPPE, F. DE PATOUL, Le droit du crédit à la consommation Brussel,
De Boeck, 1995, 420; E. BALATE, Le droit du crédit. Contrôle judiciaire et droit applicable en matière de crédit hypothécaire, Kluwer, 1995, 27.
Contra: P. LETTANY, Het consumentenkrediet, Kluwer, 1993, 413.
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(A.R. C.03.0281.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 6 september 2002 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert een middel aan.
Het is als volgt gesteld:
Geschonden wetsbepaling
- artikel 90, eerste lid van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.
Bestreden beslissing
De rechtbank beschikt afwijzend op eisers bijkomende vordering die ertoe strekt, wegens zijn moeilijke financiële toestand, artikel 90, tweede lid van de wet van 12 juni 1991
te doen toepassen, en de tegen de overeengekomen rentevoet berekende nalatigheidsinterest te verlagen tot de wettelijke rentevoet, op grond dat
"(eiser) niet vermeldt in welk opzicht de toegepaste interest overdreven of onverantwoord zou zijn; dat de beoordeling van die eventuele aard los staat van de financiële toestand van de lener".
Grieven
Artikel 90, tweede lid van de wet van 12 juni 1991 bepaalt dat de rechter, indien hij
oordeelt dat de overeengekomen of toegepaste straffen of schadevergoedingen bij niet-uitvoering van de overeenkomst overdreven of onverantwoord zijn, die bedragen kan verminderen of afschaffen.
De overdreven of onverantwoorde aard van de gevraagde vergoedingen wordt niet alleen beoordeeld in verhouding tot de door de kredietgever daadwerkelijk geleden schade,
maar ook met inachtneming van de omstandigheden buiten de overeenkomst, onder meer
de financiële toestand van de te goeder trouw zijnde schuldenaar.
Het bestreden vonnis schendt die bepaling, door bij de beoordeling of artikel 90, tweede lid van de wet van 12 juni 1991, eventueel kan worden toegepast, te stellen dat er geen
rekening diende te worden gehouden met eisers financiële toestand.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 90, tweede lid van de wet van 12 juni 1991 op het
consumentenkrediet bepaalt dat de rechter, indien hij oordeelt dat de overeengekomen of toegepaste straffen of schadevergoedingen, onder meer in de vorm van
strafbedingen, bij niet-uitvoering van de overeenkomst, overdreven of onverantwoord zijn, hij deze ambtshalve kan verminderen of de consument er geheel kan
van ontslaan;
Dat die wetsbepaling de rechter met name toestaat de overeengekomen nalatigheidsinterest die hij overdreven of onverantwoord zou achten, te verminderen
tot onder hun wettelijke grens; dat de rechter in dat verband rekening mag houden met omstandigheden die geen verband houden met de overeenkomst, zoals
de onfortuinlijke toestand van de schuldenaar;
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Dat het bestreden vonnis, dat beslist dat de beoordeling van de overdreven of
onverantwoorde aard van de interest "los staat van de financiële toestand van de
lener", voornoemde wetsbepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het uitspraak doet over eisers hoger beroep dat ertoe strekt de artikelen 58 en 86 van de wet van 12 juni
1991 te doen toepassen;
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 Nijvel, zitting houdende in hoger beroep.
5 maart 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Heenen.

Nr. 128
1° KAMER - 5 maart 2004

1º BEZIT - VERKRIJGENDE VERJARING - EIGENDOMSRECHT GEGROND OP DE
HANDELINGEN VAN DOORGANG VAN DE EISERS - ANDER RECHT - MEDE-EIGENDOM - DUBBELZINNIG
BEZIT.
2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - VERKRIJGENDE VERJARING BEZIT - EIGENDOMSRECHT GEGROND OP DE HANDELINGEN VAN DOORGANG VAN DE EISERS - ANDER
RECHT - MEDE-EIGENDOM - DUBBELZINNIG BEZIT.
1º en 2° Het vonnis dat oordeelt dat de handelingen van doorgang, waarop de eisers hun
bezit gronden, uit een ander recht kunnen voortvloeien dan uit het eigendomsrecht
waarop hun aanspraak slaat, namelijk een recht van mede-eigendom op het litigieuze
perceel, dat ontstaan is uit het gemeenschappelijk gebruik van dat perceel door hen en
door de gebruikers van de aanpalende loten, verantwoordt naar recht zijn beslissing dat
het bezit van de eisers dubbelzinnig was1. (Art. 2229 B.W.)
(A. e.a. T. P. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0367.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 11 maart 2003 in hoger be1 Zie Cass., 3 mei 1984, A.R. 4226, nr. 507.
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roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Vierde onderdeel
Overwegende dat, in strijd met hetgeen het onderdeel aanvoert, het bestreden
vonnis oordeelt dat "het door de (eisers) gevorderde bezit dubbelzinnig is" niet
"doordat het betrekking heeft op het bestaan van een recht van doorgang of van
een eigendomsrecht", maar "doordat het betrekking heeft op het bestaan van een
recht van doorgang of van een eigendomsrecht, in zoverre het perceel, waarvoor
men de verjaring wil inroepen, grenst aan de zate van de erfdienstbaarheid die
vastgesteld is ten gunste van de loten 2 en 2bis en noodzakelijkerwijs werd gebruikt door de gebruikers van die twee loten";
Dat het onderdeel, in zoverre het berust op een onjuiste lezing van het bestreden vonnis, feitelijke grondslag mist;
Overwegende, voor het overige, dat het bestreden vonnis, met die vermeldingen, oordeelt dat de handelingen van doorgang, waarop de eisers hun bezit gronden, uit een ander recht kunnen voortvloeien dan het eigendomsrecht waarop hun
aanspraak slaat, namelijk een recht van mede-eigendom op het litigieuze perceel,
dat ontstaan is uit het gemeenschappelijk gebruik van dat perceel door hen en
door de gebruikers van de aanpalende loten;
Dat het aldus zijn beslissing dat het bezit van de eisers dubbelzinnig was, naar
recht verantwoordt;
Dat, in zoverre, het middel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
5 maart 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 129
3° KAMER - 8 maart 2004

1º ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — OPRICHTING -
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VORDERING IN RECHTE - JURIDISCHE ENTITEITEN - TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID - PROCEDURE.
2º ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — OPRICHTING - BEROEP
BUITEN DE VERKIEZINGSPROCEDURE - JURIDISCHE ENTITEITEN - TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID VONNIS - AANLEG - HOGER BEROEP.
3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — AANLEG ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITÉ - OPRICHTING - BEROEP BUITEN DE
VERKIEZINGSPROCEDURE - JURIDISCHE ENTITEITEN - TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID - VONNIS HOGER BEROEP.
1º Uit de omstandigheid dat het arbeidsgerecht dient uit te maken of twee of meer
juridische entiteiten tezamen één technische bedrijfseenheid vormen volgt niet dat de
daartoe strekkende rechtsvordering samenvalt met het beroep bedoeld in artikel 9 van
het koninklijk besluit van 25 mei 19991. (Art. 24 Bedrijfsorganisatiewet; Art. 79 Wet 4 aug.
1996; Artt. 8 en 9 K.B. 25 mei 1999 betreffende de ondernemingsraden en de comités
voor preventie en bescherming op het werk)
2º en 3° Hoger beroep is mogelijk tegen het vonnis dat door de arbeidsrechtbank is
gewezen op een beroep, dat buiten de bij het koninklijk besluit van 25 mei 1999
vastgestelde verkiezingsprocedure is ingesteld en dat ertoe strekt de rechter te doen
nagaan of twee of meer juridische entiteiten tezamen een technische bedrijfseenheid
vormen2. (Art. 24 Bedrijfsorganisatiewet; Art. 79 Wet 4 aug. 1996; Art. 616 Ger.W.)
(MARTENS e.a. T. A.C.V., t.a.v. het A.B.V.V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.02.0051.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 februari 2002 gewezen
door het Arbeidshof te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
De eiseressen voeren een middel aan:
...
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het arrest alvorens recht te doen van 2 oktober 2001 vaststelt
dat de rechtsvordering van de eerste verweerster ertoe strekt:
"-voor recht te doen zeggen dat de [eiseressen] één enkele technische bedrijfs1 Zie Cass., 25 nov. 1996, A.R. S.96.0006.N, nr. 453; 12 feb. 2001, A.R. S.00.112.F, nr. 84 en de
noot 1, 261; 22 okt. 2001, A.R. S.00.0118.F - S.00.0131.F, nr. 564; 27 okt. 2003, A.R. S.02.0101.F,
nr. 531; Wetsontwerp houdende sommige maatregelen inzake sociale verkiezingen, Memorie van
Toelichting, Gedr. St. Kamer, gew. zitt. 1998-1999, pp. 1 tot 3, nr. 1857/1; art. 24
Bedrijfsorganisatiewet en art. 79 Wet van 4 aug. 1996, na de wijziging ervan bij Wet van 28 feb.
1999; zie ook art. 79 Wet van 4 aug. 1996, na de wijziging ervan bij Wet van 17 juni 2002; artt. 8 en
9 K.B. van 15 mei 2003.
2 Ibid.
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eenheid vormen en dat een comité voor preventie en bescherming op het werk
[moet] worden opgericht,
-[en] de [eiseressen] te doen bevelen alle handelingen te verrichten die hen bij
het koninklijk besluit van 25 mei 1999 worden opgelegd teneinde verkiezingen
te organiseren met het oog op de aanwijzing van de personeelsafgevaardigden
voor dat comité";
Overwegende dat, enerzijds, artikel 9, eerste lid van het koninklijk besluit van
25 mei 1999 betreffende de ondernemingsraden en de comités voor preventie en
bescherming op het werk, bepaalt dat de betrokken werknemers alsook de betrokken representatieve werknemersorganisaties uiterlijk op de zevende dag die
volgt op de bij artikel 8 van dat besluit bedoelde vijfendertigste dag, tegen de in
artikel 8 vermelde beslissingen van de werkgever of tegen de afwezigheid van
een beslissing van de werkgever beroep kunnen instellen bij de arbeidsrechtbank;
Dat als één van de beslissingen onder meer bedoeld is in het eerste lid, 2° van
voormeld artikel 8, die welke de werkgever uiterlijk op de vijfendertigste dag die
de aanplakking voorafgaat van het bericht waarin de datum van de verkiezingen
wordt aangekondigd, ter kennis moet brengen aan de aldaar gepreciseerde bestemmelingen en welke betrekking heeft op het aantal technische bedrijfseenheden of juridische entiteiten waarvoor organen moeten worden opgericht, met hun
beschrijving, en de indeling van de juridische entiteit in technische bedrijfseenheden met hun beschrijving en grenzen of de samenvoeging van meerdere juridische entiteiten in technische bedrijfseenheden met hun beschrijving en grenzen;
Overwegende dat uit de voormelde vaststellingen van het arrest van 2 oktober
2001 volgt dat, zelfs als de rechtsvordering van de eerste verweerster impliceert
dat moet worden uitgemaakt of de eiseressen samen een technische bedrijfseenheid vormen, het voorwerp ervan niet kan worden teruggebracht tot dat van het
beroep bedoeld in artikel 9 van het koninklijk besluit van 25 mei 1999;
Overwegende dat, anderzijds, artikel 616 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat tegen ieder vonnis hoger beroep kan worden ingesteld, tenzij de wet anders bepaalt;
Dat, krachtens de artikelen 24, §1 van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en 79, §1 van de wet van 4 augustus 1996
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, gewijzigd bij de wet van 28 februari 1999 houdende sommige maatregelen inzake
sociale verkiezingen, de werkgevers, de werknemers, de representatieve werknemersorganisaties en de representatieve organisaties van het kaderpersoneel bij de
arbeidsgerechten een vordering kunnen instellen tot beslechting van alle geschillen in verband met de wet betreffende de ondernemingsraden en de comités voor
preventie en bescherming op het werk;
Dat, naar luid van de derde paragraaf van beide aldus gewijzigde artikelen, de
Koning kan bepalen of er hoger beroep of verzet kan worden aangetekend tegen
de beslissingen op de in §1 bedoelde rechtsvorderingen en binnen welke termijn;
Overwegende dat uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 28 februari 1999 volgt dat de wetgever inzake sociale verkiezingen bijzondere procedure-
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regels heeft willen voorschrijven, meer bepaald voor de aanwending van de
rechtsmiddelen, aangezien tijdens de verkiezingsprocedure zeer korte termijnen
in acht genomen moeten worden voor de aanhangigmaking en de behandeling
van de bij de arbeidsgerechten ingestelde rechtsvorderingen;
Dat de wetgever, toen hij de bovenaangehaalde artikelen 24, §1 en 79, §1, wijzigde, de Koning niet heeft gemachtigd om de mogelijkheid af te schaffen om
hoger beroep in te stellen tegen de vonnissen op de beroepen, die buiten de bij
het koninklijk besluit van 25 mei 1999 vastgestelde verkiezingsprocedure zijn ingesteld en die ertoe strekken door de rechter te doen vaststellen of twee of meer
juridische entiteiten samen een technische bedrijfseenheid vormen;
Overwegende dat het bestreden arrest het hoger beroep van de eiseressen niet
ontvankelijk verklaart, op grond, enerzijds, dat "het gedinginleidend verzoek wel
degelijk een beroep bevat tegen de afwezigheid van een beslissing van de werkgever over het aantal en de beschrijving van de technische bedrijfseenheden
waarvoor de organen moeten worden opgericht alsook over de samenvoeging
van juridische entiteiten in één enkele technische eenheid" en dat "de vordering
derhalve onder het toepassingsgebied valt van artikel 9 van het koninklijk besluit
van 25 mei 1999", dat nergens voorziet in de mogelijkheid van hoger beroep tegen de beslissingen op de daarin bedoelde rechtsvorderingen;
Dat het bestreden arrest anderzijds vermeldt dat "uit [...] de bewoordingen van
de artikelen 2, §3 en 3, §3 van de wet van 28 februari 1999 duidelijk blijkt dat de
Koning de gevallen waarin hoger beroep of verzet mogelijk zijn op positieve
wijze bepaalt", dat zulks wordt bevestigd door de ratio legis van die bepalingen
en dat, "aangezien geen enkele verordenende bepaling terzake bestaat [...], er
moet worden aangenomen dat de beslissing van de arbeidsrechtbank niet meer
vatbaar is voor hoger beroep of verzet";
Dat het bestreden arrest aldus een schending inhoudt van de artikelen 616 van
het Gerechtelijk Wetboek, 24, §§1 en 3 van de wet van 20 september 1948, 79,
§§1 en 3 van de wet van 4 augustus 1996 en 9 van het koninklijk besluit van 25
mei 1999;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
En overwegende dat de eiseressen belang erbij hebben dat het arrest bindend
wordt verklaard voor de partijen die te dien einde voor het Hof in de zaak zijn
opgeroepen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de bodemrechter;
Verklaart het arrest bindend voor het Algemeen Belgisch Vakverbond en voor
de Algemene Centrale van de Liberale Vakbonden van België;
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Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
8 maart 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 130
3° KAMER - 8 maart 2004

SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - TOEPASSINGSGEBIED ARBEIDSOVEREENKOMST - PERSONEN DIE WERKEN IN GELIJKAARDIGE VOORWAARDEN - BEGRIP.
Personen tot wie de sociale zekerheid voor werknemers kan worden uitgebreid omdat zij
arbeid verrichten onder gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst
zijn niet degenen die, al dan niet ingevolge een arbeidsovereenkomst, onder gezag of in
een verhouding van ondergeschiktheid arbeiden, maar degenen die arbeiden in
omstandigheden welke gelijkenis vertonen met die waaronder arbeid in een verhouding
van ondergeschiktheid wordt verricht1. (Art. 2, §1, 1° Sociale-Zekerheidswet Werknemers
1969; Art. 3, 4° K.B. 28 nov. 1969)
(R.S.Z. T. BALIC CREATION B.V.B.A. In vereffening)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.02.0116.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 22 mei 2002 gewezen door
het Arbeidshof te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan:
...
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 3, 4° van het koninklijk besluit van 28 november
1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
de toepassing van deze wet verruimt tot de personen die, op een door hen gekozen plaats in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst,
grondstoffen of gedeeltelijk afgewerkte producten bewerken die een of verschillende handelaars hun hebben toevertrouwd en die alleen werken of gewoonlijk
ten hoogste vier helpers tewerkstellen, alsmede tot die handelaars;
Dat genoemd geval van verruiming van de toepassing van de wet slaat op per1 Cass., 9 april 1979, A.C. 1978-79, 944.
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sonen die niet werken onder andermans gezag;
Overwegende dat het arrest, na de gegevens van de zaak te hebben onderzocht,
vermeldt dat bepaalde feiten geen "aanwijzingen van ondergeschiktheid" opleveren;
Dat het arrest, daar het de beslissing dat "de breisters (...) niet werken (...) in
gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst" grondt op het
ontbreken van een gezagsverhouding, die niet wordt vereist bij artikel 3, 4° van
het koninklijk besluit van 28 november 1969, die bepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat arrest het hoger beroep
ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Luik.
8 maart 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 131
3° KAMER - 8 maart 2004

1º ARBEIDSONGEVAL — SCHADE - VERGOEDING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID VOORLOPIGE MAATREGEL.
2º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN
WEDERTEWERKSTELLING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - VERGOEDING - VOORLOPIGE MAATREGEL.
1º en 2° De artikelen 63, §2 Arbeidsongevallenwet en 136, §2, derde lid Z.I.V.-wet 1994,
die voorzien in een afzonderlijke en volledige voorlopige regeling wanneer de
arbeidsongevallenverzekeraar de toepassing van de Arbeidsongevallenwet op het geval
betwist of weigert het geval ten laste te nemen, en artikel 66 van de
Arbeidsongevallenwet dat voorziet in de mogelijkheid van de toekenning van een
voorschot wanneer de toepassing van de wet niet wordt betwist, sluiten uit dat de rechter
bij wie het geschil over de zaak zelf betreffende het arbeidsongeval aanhangig is
gemaakt, enige andere voorlopige maatregel kan bevelen1. (Artt. 63, §2 en 66
Arbeidsongevallenwet; Art. 136, §2, derde lid Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 14 juli 1994)
(P & V Verzekeringen T. L.)

1 Zie conl. O.M. in Pas., 2004, nr. 191.
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ARREST (vertaling)

(A.R. S.03.0103.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 28 juli 2003 gewezen door
het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
II. Rechtspleging voor het Hof
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
Eerste onderdeel:
Overwegende dat het arrest vaststelt dat "[verweerster] op 1 oktober 1997 getroffen werd door een arbeidsongeval toen zij als verpleegster werkte in de dienst
van de 'centrale de services à domicile'";
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Tweede onderdeel:
Overwegende dat het arrest, na het bestreden vonnis te hebben bevestigd in zoverre het een deskundige aanwees en hem met een opdracht belastte, eiseres veroordeelt "om, bij ontstentenis van berusting op dat punt, het geheel van de op 13
januari 2003 stopgezette uitkeringen te hervatten te rekenen van de betekening
[ervan] en tot de einduitspraak over de zaak zelf ";
Overwegende dat het arrest zich aldus ertoe beperkt een voorlopige maatregel
te bevelen waarvan de wettigheid in dit onderdeel wordt betwist;
Overwegende dat, enerzijds, het onderdeel de schending aanvoert noch van de
artikelen 63, §2 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en 136, §2, derde lid van de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, die voorzien in een aparte
en volledige voorlopige regeling wanneer de arbeidsongevallenverzekeraar de
toepassing van de Arbeidsongevallenwet op het geval betwist of weigert het geval ten laste te nemen, noch van artikel 66 van de wet van 10 april 1971, dat
voorziet in de mogelijkheid van de toekenning van een voorschot wanneer de
toepassing van de wet niet wordt betwist; dat het op grond van die bepalingen
uitgesloten is dat de met de kennisneming van het geschil zelf belaste rechter
enige andere voorlopige maatregel zou kunnen bevelen;
Dat, anderzijds, de in het onderdeel aangevoerde onwettigheid niet volgt uit de
wettelijke bepalingen die het aanwijst en waarvan de schending, in de veronderstelling dat het middel gegrond is, niet kan leiden tot cassatie;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
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Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
8 maart 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Gosseries – Grotendeels andersluidende conclusie van de h. Leclercq,
eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 132
2° KAMER - 9 maart 2004

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKING - SOCIALE INSPECTIE - TOEGANG
TOT BEWOONDE LOKALEN - VOORWAARDE - MACHTIGING VAN DE RECHTER IN DE POLITIERECHTBANK
- BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - GEVOLG.
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKING - SOCIALE INSPECTIE - TOEGANG
TOT BEWOONDE LOKALEN - VOORWAARDE - MACHTIGING VAN DE RECHTER IN DE POLITIERECHTBANK
- STUKKEN VOORGELEGD AAN DE RECHTER - SAMENSTELLING VAN HET STRAFDOSSIER.
3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - HUISZOEKING SOCIALE INSPECTIE - TOEGANG TOT BEWOONDE LOKALEN - VOORWAARDE - MACHTIGING VAN DE
RECHTER IN DE POLITIERECHTBANK - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - TOETSING DOOR DE
STRAFRECHTER.
1º De rechter in de politierechtbank oordeelt onaantastbaar en zonder mogelijkheid tot
verhaal of hij de toestemming geeft of weigert aan de sociale inspecteurs om toegang te
hebben tot de bewoonde lokalen waarvan zij redelijkerwijze kunnen vermoeden dat daar
personen tewerkgesteld zijn die onderworpen zijn aan de bepalingen van de wetgevingen
waarop zij toezicht uitoefenen. (Art. 15 G.W. 1994; Art. 4, §1, 1°, tweede lid
Arbeidsinspectiewet)
2º De stukken die de politierechter hebben toegelaten de aanvraag, uitgaande van de
sociale inspecteur en strekkende tot het bekomen van machtiging tot betreding van
bewoonde lokalen op basis van gegronde vermoedens van sociaalrechtelijke inbreuk, te
beoordelen, moeten zich niet in het strafdossier bevinden. (Art. 15 G.W. 1994; Art. 4, §1,
1°, tweede lid Arbeidsinspectiewet)
3º De strafrechter vermag niet na te gaan of de sociale inspecteur zich voor de
politierechter op gegronde vermoedens van sociaalrechtelijke inbreuk heeft beroepen en
dat de betreding van bewoonde lokalen noodzakelijk was voor het vaststellen van die
inbreuk. (Art. 15 G.W. 1994; Art. 4, §1, 1°, tweede lid Arbeidsinspectiewet)
(F.)

ARREST

(A.R. P.03.1378.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 september 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
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Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat, krachtens artikel 4, §1, 1°, eerste lid, Arbeidsinspectiewet,
de sociale inspecteurs, voorzien van behoorlijke legitimatiebewijzen, bij de uitoefening van hun opdracht op elk ogenblik van de dag of van de nacht, zonder
voorafgaande verwittiging, vrij binnen gaan in alle werkplaatsen of andere plaatsen die aan hun toezicht onderworpen zijn op waarvan zij redelijkerwijze kunnen
vermoeden dat daar personen tewerkgesteld zijn die onderworpen zijn aan de bepalingen van de wetgevingen waarop zij toezicht uitoefenen;
Dat, krachtens artikel 4, §1, 1°, tweede lid, Arbeidsinspectiewet, de sociale inspecteurs enkel toegang tot de bewoonde lokalen hebben, wanneer de rechter in
de politierechtbank daartoe vooraf toestemming heeft verleend;
Overwegende dat de rechter in de politierechtbank onaantastbaar en zonder
mogelijkheid tot verhaal oordeelt of hij de toestemming geeft of weigert;
Overwegende dat de strafrechter niet vermag na te gaan of de sociale inspecteur zich voor de politierechter op gegronde vermoedens van een sociaalrechtelijke inbreuk heeft beroepen en dat de betreding van de bewoonde lokalen noodzakelijk was voor het vaststellen van die inbreuk;
Dat hieruit volgt dat de stukken die de politierechter hebben toegelaten de aanvraag tot machtiging te beoordelen, zich niet in het strafdossier moeten bevinden;
Dat het middel faalt naar recht;
2. Tweede middel
Overwegende dat eiser is vervolgd, onder meer wegens inbreuken op de Buitenlandse Arbeidskrachtenwet van 30 april 1999 waarbij twee buitenlandse onderdanen betrokken zijn;
Overwegende dat het bestreden arrest de feiten bewezen verklaart en eiser wettig veroordeelt tot een geldboete van tweemaal 6.000 euro, vermeerderd met opdeciemen, en een vervangende gevangenisstraf van vijfenveertig dagen;
Overwegende dat uit die bestraffing volgt dat de appèlrechters, in zoverre zij
naast het artikel 12, 1°, a en 2°, b van de bedoelde wet van 30 april 1999, eveneens melding maken van artikel 17 van die wet, in werkelijkheid het artikel 14
bedoelen dat bepaalt dat de geldboete zoveel maal wordt toegepast als er buitenlandse onderdanen betrokken zijn bij de begane inbreuken;
Overwegende aldus dat bij die laatstgenoemde artikelaanwijzing een vergissing is begaan zoals bedoeld in de artikelen 411 en 414 Wetboek van Strafvorde-
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ring;
Dat het middel niet tot cassatie kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;
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.
9 maart 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. R. Verstraeten, Brussel en C. De Baets, Brussel.

Nr. 133
2° KAMER - 9 maart 2004

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING — STRAFVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) ONDERZOEKSGERECHTEN - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID VOORWAARDEN.
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP - UITZONDERINGEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - BESCHIKKING TOT VERWIJZING HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN.
3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - HOGER
BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN.
4º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - ONDERZOEK
IN STRAFZAKEN - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE
- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID VOORWAARDEN.
5º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING INVERDENKINGGESTELDE - GRONDEN VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID OF VERVAL VAN DE
STRAFVORDERING - STRAFUITSLUITENDE VERSCHONINGSGROND VAN ART. 5 SW. - BESCHIKKING
TOT VERWIJZING - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID.
6º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - INVERDENKINGGESTELDE - GRONDEN VAN
NIET-ONTVANKELIJKHEID OF VERVAL VAN DE STRAFVORDERING - STRAFUITSLUITENDE
VERSCHONINGSGROND VAN ART. 5 SW. - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - HOGER BEROEP ONTVANKELIJKHEID.
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1º, 2°, 3° en 4° Uit de artikelen 416, tweede lid en 135, §2 Wetboek van Strafvordering
volgt dat onmiddellijk cassatieberoep door de inverdenkinggestelde tegen het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling die oordeelt over de regeling van die rechtspleging,
slechts mogelijk is in gelijkaardige gevallen als die waarin hoger beroep mogelijk is tegen
de verwijzingsbeschikking van de raadkamer zoals bepaald in de artikelen 135, §2 en
539 Wetboek van Strafvordering1 2. (Artt. 131, §1, 135, §2, 235bis, 416, tweede lid en 539
Sv.)
5º De eventuele toepassing van de strafuitsluitende verschoningsgrond van artikel 5,
tweede lid Strafwetboek, maakt geen grond van verval of onontvankelijkheid van
strafvordering uit in de zin van Hoofdstuk IV van de Voorafgaande Titel Wetboek van
Strafvordering en van artikel 135, §2 van dat wetboek, en valt evenmin onder hetgeen
bedoeld wordt onder onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel
131, §1 Wetboek van Strafvordering en waarvan sprake in artikel 135, §2 van hetzelfde
wetboek3 4. (Art. 5, tweede lid Sw.; Artt. 20 en 21 V.T.Sv.; Artt. 131, §1 en 135, §2 Sv.)
6º

De betwisting nopens het wel of niet bestaan van een strafuitsluitende
verschoningsgrond heeft geen uitstaans met de ontvankelijkheid van de strafvordering en
valt niet onder één van de bepalingen die hoger beroep door de inverdenkinggestelde
tegen de verwijzingsbeschikking van de raadkamer toelaten 5 6. (Artt. 131, §1, 135, §2 en
235bis Sv.)
(M.)

ARREST

(A.R. P.03.1551.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen (I en II) zijn gericht respectievelijk tegen de arresten, op
17 januari 2002 en 16 oktober 2003 gewezen door het Hof van Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling.
Het arrest van 17 januari 2002 beslist, alvorens nader te oordelen over het hoger beroep van eiser tegen de beschikking tot verwijzing naar de correctionele
rechtbank, tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Arbitragehof, over
de door eiser beweerde grond van niet-ontvankelijkheid van de strafvordering
gestoeld op de strafuitsluitingsgrond ingevoerd bij artikel 5, tweede lid Wetboek
van Strafvordering;
Het arrest van 16 oktober 2003 verklaart het hoger beroep van eiser niet ontvankelijk behalve in zoverre het betrekking heeft op de strafuitsluitingsgrond en
zegt dat het in zoverre niet gegrond is;
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
1 Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, nr. 20.
2 Cass., 4 sept. 2001, A.R. P.01.0685.N, nr. 442.
3 Ibid.
4 Jaarverslag Hof van Cassatie, 2003, 182.
5 Zie voetnoot 2.
6 Zie voetnoot 4.
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Eiser stelt in een memorie een middel voor.
IV. Beslissing van het Hof
A. Samenvoeging
Overwegende dat de cassatieberoepen I en II betrekking hebben op dezelfde
zaak en dienen te worden gevoegd;
B. Afstand
Overwegende dat Mr. H. Geinger, namens eiser afstand zonder berusting van
de cassatieberoepen doet, behalve in zoverre de bestreden arresten oordelen met
toepassing van de artikelen 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat uit de artikelen 416, tweede lid en 135, §2 Wetboek van
Strafvordering volgt dat onmiddellijk cassatieberoep door de inverdenkinggestelde tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling die oordeelt over de
regeling van de rechtspleging, slechts mogelijk is in gelijkaardige gevallen als
waarin hoger beroep mogelijk is tegen de verwijzingsbeschikking van de raadkamer zoals bepaald in de artikelen 135, §2 en 539 Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat dit het geval is, onder meer, wanneer uitspraak wordt gedaan
over gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering die
bij schriftelijke conclusie zijn ingeroepen voor de raadkamer of die zijn ontstaan
na het debat voor de raadkamer;
Overwegende daarbij dat de mogelijkheid van hoger beroep niet afhangt van
de omschrijving die tijdens het debat aan de betwisting wordt gegeven, maar wel
van de werkelijke aard van het geschil;
Overwegende dat de eventuele toepassing van de strafuitsluitende verschoningsgrond van artikel 5, tweede lid Strafwetboek, geen grond van verval of onontvankelijkheid van de strafvordering uitmaakt in de zin van Hoofdstuk IV van
de Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering en van artikel 135, §2 van
dat wetboek, en evenmin valt onder hetgeen wordt bedoeld onder onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel 131, §1 Wetboek van
Strafvordering en waarvan sprake in artikel 135, §2 van hetzelfde wetboek;
Overwegende dat de appèlrechters het hoger beroep van eiser tegen de verwijzingsbeschikking van de raadkamer deels ontvankelijk verklaren in zoverre dat
betrekking heeft op het bestaan van een strafuitsluitende verschoningsgrond
waaruit de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering zou volgen; dat de rechters het hoger beroep voor het overige niet ontvankelijk verklaren;
Overwegende evenwel dat de betwisting nopens het wel of niet bestaan van
een strafuitsluitende verschoningsgrond geen uitstaans heeft met de ontvankelijkheid van de strafvordering en niet valt onder één van de bepalingen die hoger
beroep door de inverdenkinggestelde toelaten;
Overwegende dat het bestreden arrest van 16 oktober 2003 aldus ten onrechte
zegt dat het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling "over voldoende
rechtsmacht beschikt om (het hoger beroep) te beoordelen", mitsdien in werkelijkheid geen uitspraak doet met toepassing van de artikelen 135 of 235bis Wetboek van Strafvordering;
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Overwegende dat het door eiser geformuleerde voorbehoud niet bestaat zodat
de afstand geldt voor het geheel van de beide cassatieberoepen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verleent akte van de afstand van de cassatieberoepen;
Veroordeelt eiser in de kosten.
Gezegde kosten begroot op de som van honderd vierenzeventig euro zevenenzeventig cent verschuldigd.
9 maart 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 134
2° KAMER - 9 maart 2004

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING COMMISSIE VOOR DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - SECRETARIAAT VAN DE COMMISSIE VERKLARING VAN HET CASSATIEBEROEP.
2º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING - COMMISSIE
VOOR DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - BESLISSING - CASSATIEBEROEP - VERKLARING
VAN HET CASSATIEBEROEP - SECRETARIAAT VAN DE COMMISSIE.
1º en 2° Het cassatieberoep tegen een beslissing tot herroeping van de voorwaardelijke
invrijheidstelling moet worden ingesteld door een verklaring die hetzij door de
veroordeelde hetzij door zijn raadsman op het secretariaat van de commissie voor de
voorwaardelijke invrijheidstelling wordt gedaan, hetzij door de veroordeelde op de griffie
van de strafinrichting waar hij is opgesloten1. (Art. 12 Wet 5 maart 1998 betreffende de
Voorwaardelijke Invrijheidstelling; Art. 15 Wet 18 maart 1998 tot instelling van de
commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling; Art. 8 K.B. 10 feb. 1999 houdende
uitvoeringsmaatregelen inzake voorwaardelijke invrijheidstelling; Art. 417 Sv.; Art. 1 Wet
25 juli 1893 betreffende de verklaringen van hoger beroep of van voorziening in
verbreking van de gedetineerde of geïnterneerde personen)
(C.)

ARREST

(A.R. P.04.0005.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 23 december 2003 gewezen door de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van het
1 Cass., 29 maart 2000, A.R. P.00.0236.F, nr. 212; Cass., 14 nov. 2001, A.R. P.01.1312.F, nr. 618;
Cass., 8 mei 2002, A.R. P.02.0388.N, nr. 283; Cass., 11 sept. 2002, A.R. P.02.1041.F, nr. 441; zie
Cass., 9 febr. 2000, A.R. P.99.1809.F, nr. 104; noot J.C. onder Cass., 5 april 2000, A.R. P.00.0206.F,
Rev.dr.pén. 2000, 963.
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rechtsgebied van het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt geen middel voor.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het cassatieberoep tegen een beslissing tot herroeping van de
voorwaardelijke invrijheidstelling moet worden ingesteld door een verklaring die
hetzij door de veroordeelde hetzij door zijn raadsman op het secretariaat van de
commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling wordt gedaan, hetzij door
de veroordeelde op de griffie van de strafinrichting waar hij opgesloten is;
Dat het door eisers raadsman en de voorzitter van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van het rechtsgebied van het Hof van Beroep te
Brussel op 30 december 2003 ondertekende stuk, waarin eisers raadsman verklaart cassatieberoep in te stellen, niet aan deze vormvereisten voldoet;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
9 maart 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal.

Nr. 135
2° KAMER - 9 maart 2004

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING HOGER BEROEP - BURGERLIJKE PARTIJ - VOORWAARDE.
2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - RECHT
TOT HOGER BEROEP - BURGERLIJKE PARTIJ - VOORWAARDE.
1º en 2° Het recht tot hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een beschikking van de
raadkamer wordt niet beperkt tot het geval dat geen vervolging wordt ingesteld; het
volstaat dat deze partij daartoe een rechtmatig belang heeft1. (Art. 135, §1 Sv.)
(V. T. V.)

1 Parl. St. Kamer, 1996-97, nr. 857/1, 60; anders: R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging,
Mechelen, Kluwer uitgevers, 2003, nr. 651; zie noot M.D.S. onder Cass., 31 jan. 1995, A.R.
P.94.0269.N, nr. 59.
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ARREST

(A.R. P.04.0199.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 22 januari 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
Overwegende dat, krachtens artikel 135, §1 Wetboek van Strafvordering, het
openbaar ministerie en de burgerlijke partij hoger beroep kunnen instellen tegen
alle beschikkingen van de raadkamer;
Overwegende dat het recht tot hoger beroep van de burgerlijke partij niet beperkt wordt tot het geval dat geen vervolging wordt ingesteld; dat het volstaat dat
deze partij daartoe een rechtmatig belang heeft;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat eiseres "in deze zaak een
concreet belang heeft, dat de morele schade in hoofde van het slachtoffer groter
kan zijn bij de omschrijving van de ten laste gelegde feiten als poging moord
i.p.v. poging doodslag";
Dat het middel, in zoverre het opkomt tegen deze vaststelling in feite van de
appèlrechters, niet ontvankelijk is;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de beslissing van verwijzing voor het overige geen schending van de wet bevat of niet is aangetast door een nietigheid waarvan het onderzoek aan het Hof, in de huidige stand van de rechtspleging is opgedragen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
9 maart 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: mr. J. Maes, Antwerpen.
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Nr. 136
2° KAMER - 9 maart 2004

1º WRAKING - WETTIGE VERDENKING - BEGRIP - VOORZITTER VAN HET HOF VAN
ASSISEN - VRAAG TOT VERDAGING - VERWERPING.
2º WRAKING - WETTIGE VERDENKING - BEGRIP - VOORZITTER VAN HET HOF VAN
ASSISEN - VERLOOP VAN HET PROCES - OVERLEG MET DE PARTIJEN - AFWEZIGHEID VAN ÉÉN
PARTIJ.
3º WRAKING - RECHTER DIE GESCHREVEN HEEFT OVER HET GESCHIL GESCHRIFT - BEGRIP - AFWIJZING VAN EEN VERZOEK TOT UITSTEL.
4º WRAKING - REDENEN - OPSOMMING IN DE WET - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS ART. 3 - ART. 6.1 - INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN –
ART. 7 - ART. 14.1.
1º Geen wettige verdenking kan worden afgeleid uit het feit dat de voorzitter van het hof
van assisen een vraag tot verdaging van de beschuldigde negatief heeft beoordeeld. (Art.
828, 1° Ger.W.)
2º Geen wettige verdenking kan worden afgeleid uit het feit dat de voorzitter van het hof
van assisen de advocaten van alle partijen uitnodigt om het verloop van het proces met
hen te bespreken en één partij, te dezen de beschuldigde, vrijwillig afwezig is gebleven
op deze vergadering. (Art. 828, 1° Ger.W.)
3º Het geschrift waarbij de voorzitter van het hof van assisen de vraag van een partij tot
uitstel afwijst is geen geschrift in de zin van artikel 828, 9° Gerechtelijk Wetboek. (Art.
828, 9° Ger.W.)
4º Noch de artikelen 3 en 6.1 E.V.R.M. noch de artikelen 7 en 14.1 I.V.B.P.R. bevatten
wrakingsgronden1. (Artt. 3 en 6.1 E.V.R.M.; Artt. 7 en 14.1 I.V.B.P.R.; Art. 828 Ger.W.)
(B.)

ARREST

(A.R. P.04.0359.N)

I. Voorwerp van de eis
Eiser wraakt raadsheer Michel Jordens, voorzitter van het Hof van Assisen van
de provincie Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Wrakingsgronden
Eiser stelt in een verzoekschrift drie wrakingsgronden voor. Dit verzoekschrift
is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de artikelen 3 en 6.1 E.V.R.M. noch de artikelen 7 en 14.1
I.V.B.P.R. wrakingsgronden bevatten;
1 Cass., 24 nov. 1994, A.R. D.94.0023.F, nr. 513; Cass., 19 nov. 1998, A.R. P.98.1420.F, nr. 488.
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A. Eerste wrakingsgrond
Overwegende dat geen wettige verdenking kan worden afgeleid uit het feit dat:
- de voorzitter van het hof van assisen de advocaten van alle partijen uitnodigt
om het verloop van het proces met hen te bespreken en één partij, te dezen eiser,
vrijwillig afwezig is gebleven op deze vergadering;
- een oogchirurg een oogoperatie die volgens eiser onontbeerlijk is, heeft uitgesteld zogezegd op een beslissing van "hogerhand";
- de voorzitter van het hof van assisen een vraag van eiser tot verdaging van
het proces negatief heeft beoordeeld;
Dat de eerste wrakingsgrond ongegrond is, zodat er ook geen redenen zijn
daaromtrent een getuigenverhoor te bevelen;
B. Tweede wrakingsgrond;
Overwegende dat uit geen enkel stuk blijkt of dat zelfs maar waarschijnlijk
wordt gemaakt dat de gewraakte voorzitter van het hof van assisen raad heeft gegeven, gepleit of geschreven over het geschil;
Dat geen geschrift in de zin van artikel 828, 9° Gerechtelijk Wetboek is, het
geschrift waarbij de voorzitter de vraag van een partij tot uitstel van de zaak afwijst;
Dat de tweede wrakingsgrond ongegrond is;
C. Derde wrakingsgrond
Overwegende dat geen hoge graad van vijandschap tussen de voorzitter van
het hof van assisen en eiser kan worden afgeleid uit het feit dat een chirurg een
oogoperatie van eiser heeft uitgesteld;
Dat de derde wrakingsgrond ongegrond is, zodat er ook geen redenen zijn
daaromtrent een getuigenverhoor te bevelen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het verzoek;
Stelt gerechtsdeurwaarder Dominique Courboin met standplaats te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 40 aan om het arrest binnen achtenveertig uren aan
verzoeker te betekenen;
Veroordeelt verzoeker in de kosten.
9 maart 2004 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter
– Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: mr. H.
Rieder, Gent.

Nr. 137
2° KAMER - 10 maart 2004

1º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — RECHTSPERSONEN - NATUURLIJKE PERSONEN
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- CUMULATIE VAN AANSPRAKELIJKHEDEN - VOORWAARDEN - ZELFDE MISDRIJF.
2º STRAF — VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF - RECHTSPERSOON WETTIGHEID.
3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - OPSPORINGEN TEN HUIZE EN
HUISZOEKINGEN - VORMVEREISTEN - DRAAGWIJDTE.
1º Art. 5, tweede lid Sw., regelt de gevallen waarin de aansprakelijkheid van een natuurlijke
persoon en die van een rechtspersoon in het gedrang zijn gebracht door hetzelfde
misdrijf, en sluit de cumulatie van de aansprakelijkheden uit door alleen rekening te
houden met die van de persoon die de zwaarste fout heeft begaan, met, als enige
uitzondering, het geval waarin de geïdentificeerde natuurlijke persoon wetens en willens
gehandeld heeft1. (Art. 5, tweede lid Sw.)
2º Geen enkele wettelijke bepaling legt een vervangende straf op voor de aan een
rechtspersoon opgelegde geldboete2. (Artt. 7bis en 41bis Sw.)
3º De in de artt. 38 en 39 Sv. bedoelde vormvereisten zijn noch substantieel noch op straffe
van nietigheid voorgeschreven3. (Artt. 38 en 39 Sv.)
(FRUYTIER N.V. en Arbeidsauditeur te Marche-en-Famenne T. FRUYTIER N.V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1233.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis, op 16 mei 2003 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Marche-en-Famenne.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert een middel aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Eiser voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift eveneens aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. Op het cassatieberoep van de arbeidsauditeur:
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen over de tegen
de verweerders sub 2 tot 5 ingestelde strafvordering:
Over het eerste middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 5, tweede lid van het Strafwetboek, de gevallen regelt
waarin de aansprakelijkheid van een natuurlijke persoon en die van een rechts1 Cass., 3 maart 2004, A.R. P.03.1265.F, nr. 115.
2 A. MASSET, “La loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales: une
extension du filet penal modalisée”, J.T. 1999, p. 657, nr. 15.
3 Zie Cass., 14 jan. 1952, A.C. 1952, 236; 8 jan. 1988, A.R. 6366, nr. 282.
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persoon in het gedrang zijn gebracht door hetzelfde misdrijf; dat het de cumulatie van de aansprakelijkheden uitsluit door alleen rekening te houden met die van
de persoon die de zwaarste fout heeft begaan, met, als enige uitzondering, het geval waarin de geïdentificeerde natuurlijke persoon wetens en willens gehandeld
heeft;
Overwegende dat het bestreden vonnis het aan verweerster ten laste gelegde
misdrijf bewezen verklaart, namelijk te hebben verzuimd het werk van haar bestuurders zo te organiseren dat ze zich konden gedragen naar de desbetreffende
bepalingen van de EEG-verordeningen 3820/85 van 20 december 1985 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, en
3821/85, van dezelfde datum, betreffende het controleapparaat in het wegvervoer, te hebben nagelaten geregeld de naleving van die verordeningen te controleren, zodat ze zich ernaar konden gedragen en te hebben nagelaten, zo overtredingen werden vastgesteld, de nodige maatregelen te nemen om te beletten dat ze
zich opnieuw voordeden;
Dat het eveneens, ten aanzien van elke verweerder, het misdrijf bewezen verklaart, om als bestuurder van een geleed voertuig dat bestemd is voor het goederenvervoer en waarvan het toegestane maximumgewicht niet meer dan 3,5 ton
bedraagt, een totale dagelijkse rijtijd van meer dan 9 uur te hebben gepresteerd,
en daarenboven, enerzijds, ten laste van verweerder P. R., het misdrijf het registratieblad te hebben gebruikt gedurende een langere periode dan die waarvoor
het bestemd is, anderzijds, ten laste van verweerder D. H., het misdrijf een rijtijd
van 90 uur over een periode van twee opeenvolgende weken te hebben overschreden;
Overwegende dat uit de omschrijving van die misdrijven blijkt dat het ten aanzien van verweerster bewezen verklaard misdrijf, enerzijds, en de ten aanzien
van de verweerders in aanmerking genomen misdrijven, anderzijds, niet dezelfde
zijn;
Dat de appèlrechters bijgevolg niet wettig beslissen de verweerders met toepassing van voormeld artikel 5 vrij te spreken, op grond dat "het om dezelfde feiten gaat, die gepleegd zijn door de rechtspersoon en [...] door de natuurlijke personen", "waarbij de zwaarste fout te wijten is aan de rechtspersoon";
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de tegen de
naamloze vennootschap Fruytier ingestelde strafvordering:
Over het tweede middel:
Overwegende dat geen enkele wettelijke bepaling een vervangende straf oplegt
voor de aan een rechtspersoon opgelegde geldboete;
Dat het bestreden vonnis, dat verweerster veroordeelt tot een vervangende gevangenisstraf, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
B. Op het cassatieberoep van de naamloze vennootschap Fruytier:
Over het middel:
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Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het vonnis, tegen de conclusie waarin aangevoerd wordt dat
de agent die de stukken in beslag heeft genomen, verzuimd heeft "de schriftelijke
toestemming te vragen aan het orgaan van de vennootschap (...), waarvan men
niet weet of het die dag aanwezig was", stelt "dat geen enkele wettelijke bepaling
de geldigheid van een beslag onderwerpt aan de afgifte van een
ontvangstbewijs";
Dat de appèlrechters die conclusie aldus beantwoorden;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de in de artikelen 38 en 39 van het Wetboek van Strafvordering bepaalde vormvereisten noch substantieel zijn noch op straffe van nietigheid
zijn voorgeschreven;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel, in werkelijkheid, kritiek uitoefent op het bestreden vonnis, in zoverre het weigert het Arbitragehof de vraag te stellen of artikel 3, §2 van de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over de weg, de
spoorweg of de waterweg, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, als
het zo wordt uitgelegd dat het "de bevoegde agenten, buiten het geval van heterdaad en het geval van een gerechtelijk bevel, toestaat op elk ogenblik een pand
binnen te dringen zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van de
bewoner of van een gemachtigde, en hen daarenboven toestaat stukken in beslag
te nemen bij afwezigheid van de betrokkene of van zijn gemachtigde";
Overwegende dat de appèlrechters artikel 26, §2 van de bijzondere wet van 6
januari 1989 op het Arbitragehof, waarnaar het bestreden vonnis verwijst, toepassen, zodat zij niet gehouden waren die prejudiciële vraag te stellen, aangezien
zij, om de redenen die zij vermelden, oordelen dat artikel 3, §2 van de voormelde
wet van 18 februari 1969 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet kennelijk niet
schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede onderdeel van eisers eerste middel, dat niet kan leiden tot ruimere cassatie;
En overwegende, voor het overige, dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn nageleefd en dat de beslissing over de tegen de naamloze vennootschap Fruytier ingestelde strafvordering overeenkomstig de wet is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het de verweerders sub 2 tot 5 vrijspreekt en de naamloze vennootschap Fruytier veroordeelt tot vervangende gevangenisstraf;
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Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt eiseres in drie vierde van de kosten van haar cassatieberoep en
laat het overige vierde ten laste van de Staat;
Veroordeelt alle verweerders sub 2 tot 5 tot een zesde van de kosten van eisers
cassatieberoep en laat de overige kosten van de Staat;
Verwijst de zaak, die beperkt is tot de tegen de verweerders sub 2 tot 5 ingestelde strafvordering, naar de Correctionele Rechtbank te Neufchâteau, zitting
houdende in hoger beroep.
10 maart 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. P. Neuville, Marche-en-Famenne.

Nr. 138
2° KAMER - 10 maart 2004

VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — SCHORSING - ZAKEN - INLEIDING
VAN DE STRAFVORDERING VOOR HET VONNISGERECHT - TOEPASSING.
Art. 24, 1° Sv., zoals het luidde vóór de wijziging ervan bij art. 3 Wet van 16 juli 2002, die
op 1 sept. 2003 in werking is getreden, blijft van toepassing op de misdrijven die ten
laatste op 31 aug. 2003 zijn gepleegd 1. (Art. 24.1 V.T.Sv.; Artt. 3 en 5 Wet 16 juli 2002 tot
wijziging van verschillende bepalingen teneinde inzonderheid de verjaringstermijnen voor
de niet-correctionaliseerbare misdaden te verlengen; Art. 33 Programmawet 5 aug. 2003)
(N.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1679.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 6 november 2003 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
1 Zie R. VERSTRAETEN en P. HELSEN, "DE VAUDEVILLE VAN DE VERJARING", Tijdschrift voor Strafrecht
2003, 163-165; contra M.-A. BEERNAERT, "La dernière modification du régime de suspension de la
prescription de l'action publique: un coup dans l'eau?", in Le journal du juriste, 21 sept. 2003, p. 4,
nr. 25.
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IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Overwegende dat het vonnis eiser veroordeelt wegens overtreding van artikel
11.1, eerste lid van het Wegverkeersreglement, die, in de zin van artikel 29 van
de wet op de politie over het wegverkeer, als een zware overtreding wordt omschreven door artikel 1, 8° van het koninklijk besluit van 7 april 1976 tot aanwijzing van de zware overtredingen van het algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer; dat dit misdrijf, krachtens artikel 68 van de voormelde wet, verjaart door verloop van een jaar;
Overwegende dat de overtreding, volgens het vonnis, is begaan op 10 mei
2001; dat de oorspronkelijke verjaringstermijn voor de laatste keer is gestuit op
10 april 2002 door het kantschrift van de procureur des Konings, dat ertoe strekte
het adres van de voor eiser burgerrechtelijk aansprakelijke vennootschap te controleren; dat die daad van onderzoek, overeenkomstig artikel 22 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, een nieuwe verjaringstermijn
van gelijke duur van een jaar heeft doen ingaan;
Overwegende, evenwel, dat artikel 24, 1° van die voorafgaande titel, van toepassing blijft op de overtredingen die ten laatste op 31 augustus 2003 zijn begaan; dat, aldus, de tweede eenjarige verjaringstermijn, die is ingegaan op 10
april 2002, is geschorst op 28 januari 2003, datum waarop de strafvordering voor
de politierechtbank is ingeleid, en geschorst is gebleven tot de dag waarop het
bestreden vonnis is uitgesproken, aangezien de strafvordering, ten gevolge van
de hogere beroepen die niet alleen zijn ingesteld door het openbaar ministerie
maar ook door eiser, voor de correctionele rechtbank is ingeleid minder dan een
jaar nadat ze werd ingeleid voor de eerste rechter; dat de strafvordering bijgevolg
niet was vervallen op de datum van het bestreden vonnis;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel:
Overwegende dat het vonnis eiser veroordeelt tot een geldboete van 50 frank,
die na toepassing van de opdeciemen is omgezet in 247,89 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 15 dagen, met drie jaar uitstel wat betreft de tenuitvoerlegging van de geldboete, ten belope van 25 frank of 123,95 euro en, wat betreft de vervangende gevangenisstraf, ten belope van 12 dagen;
Overwegende dat die straf naar recht wordt verantwoord door de overtreding
van overdreven snelheid, die bestraft wordt door artikel 11.1, eerste lid van het
Wegverkeersreglement en artikel 29, tweede lid van de wet betreffende de politie
over het wegverkeer;
Overwegende dat het middel alleen de overschrijding van de toegelaten snelheid met 10 km/uur betwist, een omstandigheid die is voorzien in artikel 1, 8°
van het koninklijk besluit van 7 april 1976, en op grond waarvan de overtreding
van artikel 11.1, eerste lid van het Wegverkeersreglement strafbaar kan worden
gesteld met de in het eerste lid van het voormelde artikel 29 bepaalde straffen;
Dat het middel, ook al is het gegrond, aldus niet kan leiden tot cassatie en derhalve niet ontvankelijk is;
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En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
10 maart 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. J. Meunier, Brussel.

Nr. 139
1° KAMER - 11 maart 2004

VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE ZAKEN - WIJZIGING VAN DE VORDERING AANGEVOERD FEIT - BEGRIP.
Een vordering die voor de rechter aanhangig is kan uitgebreid of gewijzigd worden indien
de nieuwe op tegenspraak genomen conclusies berusten op een feit of akte in de
dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is en de
eiser uit die feiten in de dagvaarding geen gevolg heeft afgeleid nopens de gegrondheid
van zijn vordering1. (Art. 807 Ger.W.)
(Comaso N.V. T. JIMMY Landbouwvennootschap)

ARREST

(A.R. C.02.0126.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 oktober 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
In het bestreden arrest verklaren de appèlrechters het hoger beroep van verweerster gro1 Zie Cass., 9 feb. 1998, A.R. S.96.0169.F en S.96.0170.F, nr. 77; S. MOSSELMANS, "Commentaar bij
art. 807 Ger.W.", in Comm. Ger., Kluwer, nr. 27.
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tendeels gegrond. De appèlrechters verklaren de gewijzigde eis van verweerster ontvankelijk en verwerpen het verweer van eiseres dat de gewijzigde eis niet steunde op een feit in
de dagvaarding aangevoerd, op grond van de motieven dat:
"De rechtsgrond van de vordering in het inleidend exploot is onbetwistbaar 'het verborgen gebrek' van het product Basta S. De vaststelling dat (verweerster) tevens morele schade vordert doet daaraan niets af. Dit neemt echter niet weg dat het 'feit' dat wordt aangevoerd in het inleidend exploot de schade/aansprakelijkheid is door abnormale rottingsverschijnselen bij aardappelen ingevolge het gebruik van het product Basta S (verweerster)
mag bijgevolg steunend op dit feit wel degelijk de rechtsgrond van haar vordering wijzigen, ook voor het eerst in hoger beroep.
(...)
(Verweerster) voor de eerste rechter de 'ontoereikende voorlichting' als een buitencontractuele fout in hoofde van (eiseres) heeft ingeroepen. Voor het (hof van beroep) wijzigt
zij deze rechtsgrond in contractuele aansprakelijkheid. Het komt aan de rechter toe om,
met inachtneming van het recht van verdediging en zonder het voorwerp en de oorzaak
van de vordering te wijzigen, de rechtsregels op grond waarvan hij uitspraak doet toe te
passen op de regelmatig aan zijn oordeel onderworpen feiten, mits hij geen geschil opwerpt waarvan het bestaan door de conclusies van partijen wordt uitgesloten.
Het (hof van beroep) mag bijgevolg op het geschil de rechtsregels toepassen die volgens het (hof van beroep) de betrekkingen tussen partijen (hier (verweerster) en (eiseres))
regelen, zonder zijn beslissing te gronden op andere rechtsfeiten dan die waarop de vordering is gegrond en, derhalve zonder de oorzaak ervan te wijzigen (Cass. 18 februari 1993,
R.W. 1993/94, 124).
Zoals reeds hoger beslist is de oorzaak van de vordering het verborgen gebrek van het
product Basta S, dat zowel in hoofde van de verkoper als van de fabrikant ten overstaan
van de koper een contractuele aangelegenheid uitmaakt.
Deze kan de rechtsgrond van zijn vordering wijzigen door ten overstaan van de fabrikant een buitencontractuele fout aan te voeren, vermits hij daarvoor hetzelfde rechtsfeit,
het gebrek in de zaak, inroept.
(Eiseres) werpt op dat hetgeen (verweerster) thans noemt "contractuele aansprakelijkheid ingevolge (beweerde) verzwijging of ontoereikende informatieverstrekking" zij niets
anders bedoelt dan hetgeen in haar besluiten voor de eerste rechter betitelde als aquiliaanse aansprakelijkheid.
(Eiseres) geeft alzo aan dat haar verweer op die rechtsgrond onveranderd blijft, meer
bepaald dat haar verweer in eerste aanleg gesteund op de beweerde aquiliaanse aansprakelijkheid blijft gelden voor de thans als contractuele tekortkoming aangemerkte feiten.
Bijgevolg moet worden aangenomen dat dit verweer geldt zowel voor de verzwijging
of ontoereikende informatieverstrekking beschouwd als een contractuele tekortkoming of
als een extra-contractuele fout".
De appèlrechters verklaren vervolgens de gewijzigde eis van verweerster gegrond en
veroordelen eiseres tot betaling aan verweerster van een bedrag van 9.295.575 BEF + 1
BEF, op grond van de motieven dat:
"Ten deze bewijzen de gegevens van de zaak dat het product Basta S op de markt werd
gebracht onder meer om gebruikt te worden voor het doden van het loof van aardappelen
met de enkele aanwijzing dat het maar mocht toegepast worden op de aardappelen die beginnen af te rijpen. Naderhand is gebleken dat het product slechts mocht gebruikt worden
'wanneer het gewas begint af te sterven', meer bepaald 'als het geelgroen begint te
kleuren'.
Dit is niet te beschouwen als een loutere verduidelijking. Er is een groot verschil tussen
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'aardappelen die beginnen af te rijpen', waarmede de knollen zelf worden bedoeld, en
'wanneer het gewas begint af te sterven, met andere woorden als het geelgroen begint te
kleuren', waarmede duidelijk het loof zelf wordt bedoeld.
De bijkomende vermelding 'Basta S is dus niet geschikt voor snelgroeiende gewassen
waarbij de loofdoding in een vroeger stadium plaats vindt' bevestigt dit. De fabrikant erkent thans uitdrukkelijk dat het product 'niet geschikt' is voor snelgroeiende aardappelrassen, zoals Agria.
De deskundige neemt bovendien aan dat de fabrikant op de hoogte was van de mogelijke nadelige inwerking van Basta S (op snelgroeiende aardappelgewassen).
Hij wordt trouwens geacht het gebrek, alhier de niet geschiktheid, te hebben gekend.
In casu werd pas laattijdig tot bijkomende onderzoeken overgegaan, welke hebben geleid tot de wijzigingen op het etiket.
De fabrikant handelde kennelijk foutief door het product als middel voor het doden van
aardappelloof op de markt te brengen zonder beperking al naargelang het ras.
De aardappeltelers waren hierdoor overtuigd en mochten ervan uitgaan dat het product
mocht worden toegepast op consumptieaardappelen in het algemeen.
Het product was evenwel niet geschikt voor het gebruik waartoe (verweerster) het wou
aanwenden. Het niet informeren van de gebruiker van deze ongeschiktheid is een tekortkoming aan de algemene zorgvuldigheidsplicht die op elke fabrikant rust om de gebruiker
correct voor te lichten met betrekking tot de aanwendingsmogelijkheden van het product.
(Eiseres) is gehouden de schade door (verweerster) geleden te vergoeden".
Grieven
Overeenkomstig artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, dat krachtens artikel 1042
van hetzelfde wetboek toepasselijk is in hoger beroep, kan een vordering die voor de rechter aanhangig is, uitgebreid of gewijzigd worden, indien de nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien
hun juridische omschrijving verschillend is.
De appèlrechters stellen in het bestreden arrest vast dat de oorzaak van de vordering het
verborgen gebrek is. Inderdaad had verweerster in de gedinginleidende dagvaarding van 4
juni 1998 aangevoerd dat het product Basta S met een verborgen gebrek behept is en dat
eiseres hiervoor als fabrikant aansprakelijk is.
Bij conclusie van 29 juni 1999 genomen voor de Rechtbank van Koophandel te Ieper
voerde verweerster voor het eerst aan dat eiseres een buitencontractuele fout had begaan
door de consumenten onvoldoende te informeren.
De Rechtbank van Koophandel te Ieper oordeelde in het beroepen vonnis dat deze wijziging van de vordering niet steunde op een feit in de dagvaarding aangevoerd.
In hoger beroep wijzigde verweerster opnieuw haar vordering. Verweerster voerde een
gebrek aan informatie en/of verzwijging aan en voerde aan dat dit een contractuele fout
uitmaakte. Het bestreden arrest verwerpt het verweer van eiseres dat deze rechtsgrond niet
steunt op een feit dat in de dagvaarding was aangevoerd, op grond dat het aangevoerd
rechtsfeit wel hetzelfde is, met name het gebrek in de zaak. Het bestreden arrest beslist
vervolgens dat eiseres een buitencontractuele fout beging door de gebruiker onvoldoende
geïnformeerd te hebben over de aanwendingsmogelijkheden van het product.
Aldus beslist het bestreden arrest dat het rechtsfeit dat in de gedinginleidende dagvaarding werd aangevoerd, dit is het gebrek in de zaak, hetzelfde is als het rechtsfeit dat ten
grondslag ligt aan de gewijzigde vordering die door het bestreden arrest gegrond verklaard wordt. Nochtans blijkt uit de vaststellingen van het bestreden arrest dat het rechtsfeit dat aan de gewijzigde vordering ten grondslag ligt niet het gebrek in de zaak is, maar
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wel de fout van eiseres die erin bestond onvoldoende informatie gegeven te hebben.
Door te beslissen dat het rechtsfeit "gebrek in de zaak" hetzelfde is als het rechtsfeit "op
foutieve wijze onvoldoende informatie gegeven te hebben" verantwoorden de appèlrechters hun beslissing dat de vordering van verweerster, gegrond op de fout van eiseres, ontvankelijk is, niet naar recht en schenden zij de artikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk
Wetboek.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat, krachtens artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, een
vordering die voor de rechter aanhangig is, kan uitgebreid of gewijzigd worden,
indien nieuwe op tegenspraak genomen conclusies berusten op een feit of akte in
de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is;
Dat dit ook geldt wanneer de eiser uit de feiten die in de dagvaarding worden
vermeld, geen gevolg heeft afgeleid nopens de gegrondheid van zijn vordering;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat verweerster ter staving van haar oorspronkelijke dagvaarding aanvoerde:
"Aangezien de deskundige in zijn definitief verslag van 15 september 1997 tot
het besluit komt dat de rottingsverschijnselen veroorzaakt werden door het product Basta S doch (verweerster) zelf verantwoordelijk is voor de schade daar zij
dit product heeft aangewend zonder rekening te houden met alle aanwijzingen op
het etiket, in het bijzonder door Basta S te gebruiken op een aardappelgewas dat
nog in volle wasdom verkeerde en nog jeugdig groen was ondanks de vermelding op het etiket dat het product enkel mocht gebruikt worden als loofdodingsmiddel nadat de aardappelen begonnen af te rijpen;
Aangezien de deskundige zich vergist daar:
1) het voorschrift op de gebruiksaanwijzing Basta S 'mag enkel toegepast worden wanneer het gewas begint af te sterven, met andere woorden als het geelgroen begint te kleuren. Basta S is dus niet geschikt voor snelgroeiende gewassen waarbij de loofdoding in een vroeger stadium plaatsvindt' slechts op 18 augustus 1994 werd opgenomen in een erkenningsakte van het Ministerie van
Landbouw en de aanvraag desbetreffende slechts op 28 februari 1994 gebeurde
(dus na huidig schadegeval) waarbij de fabrikant verwees naar vroegere Nederlandse schadegevallen (zie brief Ministerie van Landbouw van 20 maart 1998).
2) uit de verslagen van de PCA van 1993 blijkt dat agria-aardappelen die op
dezelfde datum als deze van (verweerster) geplant werden (begin april), eind augustus minstens 50 pct. afgerijpt waren zodat (verweerster) het middel Basta S
zelfs heeft toegepast overeenkomstig de nieuwe voorschriften die toen nog niet
gekend waren";
Dat de uitgebreide vordering van verweerster die door het arrest ontvankelijk
en gegrond wordt verklaard, gegrond is op het feit dat eiseres een product in de
handel heeft gebracht met een ontoereikende voorlichting op het etiket met de
gebruiksaanwijzing;
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Dat de uitbreiding van de vordering van verweerster aldus steunt op een feit
dat in de dagvaarding werd aangevoerd zoals vereist door artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat die in de plaats gestelde reden de beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel, al was het gegrond, niet tot cassatie kan leiden, mitsdien niet
ontvankelijk is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
11 maart 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Waûters, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 140
1° KAMER - 12 maart 2004

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — BEWIJSVOERING —
TEKENEN OF INDICIËN VAN GEGOEDHEID - BEWIJSLAST - BEOORDELING DOOR HET HOF VAN
BEROEP.
Wanneer de administratie de belastbare grondslag wettig heeft geraamd volgens tekenen
en indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven
inkomsten, moet de belastingplichtige, aan de hand van positieve en controleerbare
gegevens, aantonen dat die gegoedheid voortkomt uit andere inkomsten dan die welke in
de inkomstenbelastingen kunnen worden belast of uit inkomsten die tijdens een vroegere
periode dan de belastbare zijn verkregen1; de bodemrechter beoordeelt in feite de
bewijswaarde van de gegevens die de belastingplichtige heeft aangevoerd 2. (Art. 247
W.I.B. 1964; Art. 341 W.I.B. 1992)
(B. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.01.0023.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 15 december 2002 door
het Hof van Beroep te Bergen is gewezen.
II. Voorafgaande rechtspleging
Bij zijn arrest van 10 mei 2002 heeft het Hof twee prejudiciële vragen aan het
Arbitragehof gesteld.
1 Cass., 11 feb. 2002, A.R. F.00.0016.F, www.cass.be, op die datum.
2 Cass., 1 juni 1990, A.R. F.7134.N, nr. 578.
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Het heeft ze beantwoord bij zijn arrest van 24 september 2003.
III. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
IV. Middelen
(...)

V. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat artikel 341, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat, behoudens tegenbewijs, de raming van de belastbare
grondslag, zowel voor rechtspersonen als voor natuurlijke personen, mag worden
gedaan volgens tekenen en indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid
blijkt dan uit de aangegeven inkomsten;
Overwegende dat, wanneer de administratie de belastbare inkomsten bepaald
heeft volgens tekenen en indiciën, de belastingplichtige, aan de hand van positieve en controleerbare gegevens, moet aantonen dat de hogere gegoedheid voortkomt uit andere inkomsten dan die welke in de inkomstenbelastingen kunnen
worden belast ; dat het hof van beroep in feite de bewijswaarde van de gegevens
beoordeelt die de belastingplichtige in dat verband heeft aangevoerd;
Overwegende dat het arrest in onderhavige geval van oordeel is dat de “fragmentarische” en “onbegrijpelijke” gegevens die eiseres verstrekt, niet volstaan
om het bij voornoemd artikel 341 bedoelde tegenbewijs te leveren;
Dat met die overweging alleen al kan worden volstaan om de beslissing van
het arrest om het beroep van eiseres af te wijzen, naar recht te verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
12 maart 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Kirkpatrick en T'Kint.

Nr. 141
1° KAMER - 12 maart 2004

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN —
VASTSTAANDE TANKS EN VERGAARBAKKEN - EXPLOITATIE VOOR COMMERCIËLE
OF INDUSTRIËLE DOELEINDEN - BEGRIP.
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De exploitatie voor commerciële of industriële doeleinden van tanks en vergaarbakken
krachtens art. 1 van het reglement van de stad Brussel van 10 april 1989 omvat alle
verrichtingen tussen de installatie en de ontmanteling van voornoemde vaststaande
tanks en vergaarbakken. (Art. 1 Reglement van de stad Brussel van 10 april 1989)
(TOTAL FINA ELF BELGIUM N.V. T. STAD BRUSSEL)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.03.0013.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 5 december 2002 door het
Hof van Beroep te Brussel is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 1 van het reglement van de stad Brussel van 10 april
1989 een belasting vaststelt op de vaststaande tanks en vergaarbekken geëxploiteerd met commerciële of industriële doeleinden;
Dat de exploitatie met commerciële of industriële doeleinden alle verrichtingen tussen de installatie en de ontmanteling van voornoemde vaststaande tanks
en vergaarbakken omvat;
Dat het middel faalt naar recht;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
12 maart 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Kirkpatrick en Gérard.

Nr. 142
3° KAMER - 15 maart 2004

LOON — BESCHERMING - LOON IN NATURA - BETALING - VOORWAARDEN - DOEL GEVOLG.
Het voorschrift van artikel 6, §1, tweede lid Loonbeschermingswet strekt ertoe de
werknemer in staat te stellen van bij zijn indiensttreding het totale bedrag te kennen van
hetgeen hij met zijn arbeid zal verdienen en hem toe te laten te beoordelen of het loon in
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natura niet méér bedraagt dan de toegelaten percentages van het totale brutoloon; de
voorafgaande schriftelijke schatting van het gedeelte van het loon dat in natura zal
worden uitbetaald en de voorafgaande kennisgeving ervan aan de werknemer zijn twee
voorwaarden opdat de toekenning van een voordeel in natura als de betaling van loon in
aanmerking mag worden genomen1. (Art. 6, §1, tweede lid Loonbeschermingswet)
(D. T. GEMEENTE SCHOTEN)

ARREST

(A.R. C.03.0444.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 mei 2003 gewezen door het
Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de eerste voorzitter van 12 februari 2004 werd deze zaak
naar de derde kamer verwezen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 6 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der
werknemers.
Aangevochten beslissing
Het hof van beroep verklaart, met bevestiging van de vonnissen a quo, de vordering van
eiser, ertoe strekkende verweerster te horen veroordelen tot betaling van loonachterstallen
vanaf 1976 tot 1997 ten belope van 3.188.660 BEF / 79.044,82 euro, meer intresten, ongegrond en verwerpt dienvolgens als ongegrond eisers hoger beroep. Het hof (van beroep)
stoelt deze beslissing op volgende gronden:
"Wat voorafgaat.
Het hof (van beroep) verwijst naar de bestreden vonnissen in zoverre deze de vordering
van (eiser) (...) en de aan (deze) vordering (...) onderliggende betwistingen toelichten.
De vordering van (eiser) strekt ertoe (verweerster) te veroordelen om aan (eiser) te betalen loonachterstallen voor de periode van 1976 tot en met 1997 ten bedrage van 79.044,
82 euro (3.188. 660 BEF) (...), te verhogen met de vergoedende intresten, minstens met de
verwijlintresten vanaf de respectieve data van opeisbaarheid en de gerechtelijke intresten
om reden dat bepaalde overuren niet zouden betaald zijn en omdat de gratis woonst die
(eiser) genoot niet als loon mocht worden aangezien.
(...)
Betwisting voor het hof (van beroep)
(Eiser) streeft de toekenning van zijn oorspronkelijke vordering na.
(...)
Beoordeling.
1 Zie Cass., 14 april 1986, A.R. 5104, nr. 494; 3 mei 1993, A.R. 8275, nr. 211.
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1. (Eiser) werkt in statutair verband. Op dit statuut zijn de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978 en het koninklijk besluit van 30 november 1950 betreffende de
huisvesting van sommige categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel niet van
toepassing. Laatstgenoemd koninklijk besluit geldt enkel voor het personeel van de rijksbesturen. (Eiser) is geen rijks- doch een gemeentelijk ambtenaar. Hij steunt dan ook onterecht op dit koninklijk besluit van 30 november 1950 om te onderschrijven dat de verplichte bewoning geen voordeel in natura maar wel een modaliteit van zijn arbeidsvoorwaarden uitmaakt.
2. Krachtens artikel 145 van de nieuwe Gemeentewet bepaalt de gemeenteraad het statuut van het gemeentepersoneel. Artikel 6 van de loonbeschermingswet is op de huisbewaarders in overheidsdienst van toepassing. Kosteloze bewoning, zelfs verplicht, kan
dienvolgens als een voordeel in natura worden beschouwd.
3. De gemeenteraad heeft op 19 maart 1976 (eiser) met ingang van 1 mei 1976 benoemd tot conciërge op proef waarbij de benoeming na één jaar definitief zal worden zo
belanghebbende het bewijs heeft geleverd van stiptheid en getrouwe dienst. Aan (eiser)
worden twee bijzondere verplichtingen opgelegd:
- hij is ertoe gehouden de conciërgewoning van het gemeentemagazijn te bewonen;
- hij mag geen bijkomende handel of betrekking uitoefenen hetzij persoonlijk hetzij
door tussenpersonen.
Het schepencollege besliste voordien op 15 maart 1976 de aan te stellen conciërge in
het gemeentemagazijn volgende taken op te leggen die dienen vervuld te worden buiten
de normale wekelijkse prestaties van 40 uren en dit als compensatie voor de gratis
woonst, vuur en licht:
- het beantwoorden van de oproepen van politie en brandweer voor het materiaal en
eventuele verplaatsing ervan;
- het openen en sluiten van de poorten van het gemeentemagazijn; in samenwerking
met X toezicht op de gemeentelijke turnzaal in de X, zoals nader zal worden uitgewerkt.
Het schepencollege besliste:
- op 10 mei 1976 het voormeld collegebesluit van 15 maart 1976 in verband met de
prestaties van de nieuwe conciërge in het gemeentemagazijn in die zin aan te vullen dat
het toezicht in de gemeentelijke turnzaal tijdens de avonduren en tijdens het weekend om
beurten zal dienen te geschieden door en door (eiser). Aldus zal (eiser) minstens 50 uren
presteren waarvan 40 uren normale prestatie en 10 uren als compensatie voor de gratis
woonst, vuur en licht;
- op 25 mei 1981 dat de personeelsleden die genieten van vrije woonst, vuur en licht als
tegenprestatie hiervoor 8 uur per week zonder vergoeding dienen te presteren; deze regeling gaat in met ingang van 1 juni 1981.
Het schepencollege heeft door beide laatstgenoemde beslissingen uitdrukkelijk bepaald
welke overuren gecompenseerd worden door gratis woonst, vuur en licht.
4. De verplichting de conciërgewoning van het gemeentemagazijn te bewonen verleent
(eiser) een voordeel in natura: gratis woonst, verwarming en elektriciteit. Artikel 127 van
het personeelsstatuut voorziet in de mogelijkheid van het presteren van extra-uren, vergoed door gratis woonst.
5. Ingevolge artikel 6, §1 van de Loonbeschermingswet zijn de voorafgaande schriftelijke schatting van het gedeelte van het loon dat in natura zal worden uitbetaald en de
voorafgaande kennisgeving ervan aan de werknemer, twee van de voorwaarden opdat de
waarde van de voordelen in natura, bepaald overeenkomstig het voorschrift van artikel 6
als loon mag worden toegerekend. (Eiser) betwist dat de beslissing van het schepencolle-
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ge van 15 maart 1976 hem bij de indienstneming werd ter kennis gebracht. (Verweerster)
toont die schriftelijke kennisgeving bij de indienstneming niet aan. Er werd evenmin een
raming van een voordeel in natura gedaan. Deze regel van artikel 6, §1 van de Loonbeschermingswet is imperatief doch niet van openbare orde. De strafrechtelijke sanctionering van artikel 6 schrijft geen civielrechtelijke nietigheid voor. De latere begroting van de
waardebepaling van het voordeel in natura kan in de loop van de indienstneming van (eiser) voor de toekomst worden geregulariseerd. Het besluit van het schepencollege van 10
mei 1976 verwijst naar het vorige besluit van 15 maart 1976. (Eiser) wist derhalve voor 1
juni 1976 dat hij buiten de normale wekelijkse prestaties van 40 uren bijkomend 10 uren
moest presteren als compensatie voor de gratis woonst, vuur en licht. De vergoeding voor
het ter beschikking stellen van een verplichte woonst gebeurde binnen de grenzen van de
loonbeschermingswet. Die overuren mochten dienvolgens worden gecompenseerd met
gratis woonst en toebehoren.
(...)
Uit het voorgaande volgt dat de gevorderde vergoeding voor loonachterstallen ongegrond is".
Grieven
1. Artikel 6 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der
werknemers laat toe een gedeelte van het loon in natura te betalen indien een aantal voorwaarden vervuld zijn:
- deze wijze van betaling moet gebruikelijk of wenselijk zijn wegens de aard van de betrokken bedrijfstak of het betrokken beroep (artikel 6, §1, eerste lid);
- dit gedeelte moet schriftelijk worden geschat en ter kennis van de werknemer worden
gebracht bij zijn indienstneming (artikel 6, §1, tweede lid);
- wanneer de werkgever een huis of een appartement ter beschikking van de werknemer
stelt mag het twee vijfde van het totale bruto-loon niet overschrijden (artikel 6, §1, vierde
lid).
Aldus kan het voordeel voortvloeiend uit gratis huisvestiging een loon in natura uitmaken indien dit bij de indiensttreding aan de werknemer wordt ter kennis gebracht en dit
gedeelte van het loon schriftelijk wordt geschat.
De kennisgeving en schatting dienen te geschieden bij de indiensttreding van de werknemer, d.i. bij het tot stand brengen van de dienstbetrekking, gezien van de zijde van diegene die arbeid doet verrichten. De werknemer moet immers vooraleer hij in dienst treedt
weten dat een deel van zijn loon in natura zal worden betaald en, zo ja, hoe groot het deel
van het loon in natura zal zijn.
Indien bij de indiensttreding het voorschrift van artikel 6, §1, tweede lid van de wet van
12 april 1965 niet werd nageleefd, is "regularisatie" niet mogelijk, tenzij de werknemer
hiermee akkoord gaat en werkgever en werknemer aldus een (nieuwe) overeenkomst sluiten.
2. Eiser voerde in zijn syntheseconclusie voor het hof van beroep (o.m pagina's 5 en 6
en 14 en 15) aan dat hem achterstallig loon ten belope van 79.044,82 euro verschuldigd
was voor overuren die hij vanaf 1976 presteerde en welke niet, ook niet door loon in natura (gratis huisvesting), werden betaald, nu bij de indiensttreding geen gewag werd gemaakt van enig voordeel in natura, geen raming van een voordeel werd gemaakt en dit
evenmin aan eiser werd ter kennis gebracht.
Eiser stelde aldus dat indien hem een voordeel in natura werd verleend, dit voordeel
niet beantwoordde aan de twee voorwaarden gesteld in artikel 6, §1, tweede lid van de
wet 12 april 1965 opdat dit voordeel als loon zou kunnen worden gekwalificeerd.
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3.1 Het hof van beroep stelt in het bestreden arrest vast dat:
- eiser ingevolge beslissing van de gemeenteraad van 19 maart 1976 met ingang van 1
mei 1976 werd benoemd tot conciërge en hem hierbij de verplichting werd opgelegd de
conciërgewoning verbonden aan de sporthal te bewonen (arrest, p. 7, nr. 3);
- het schepencollege op 15 maart 1976 besliste de aan te stellen conciërge een aantal taken op te leggen die hij zou dienen te vervullen buiten de normale wekelijkse prestaties
van 40 uren en dit als compensatie voor gratis woonst, vuur en licht (arrest, p. 7, in fine);
- het schepencollege op 10 mei 1976 besliste het collegebesluit van 15 maart 1976 in
verband met de prestaties van de nieuwe conciërge in het gemeentemagazijn aan te vullen
in die zin dat het toezicht in de gemeentelijke turnzaal tijdens de avonduren en tijdens het
weekend om beurten zal dienen te geschieden door X en eiser, zodat eiser minstens 50
uren zal presteren waarvan 40 uren normale prestatie en 10 uren als compensatie voor de
gratis woonst, vuur en licht;
- het schepencollege op 25 mei 1981 besliste dat vanaf 1 juni 1981 de personeelsleden
die genieten van vrije woonst, vuur en licht als tegenprestatie hiervoor 8 uur per week
zonder vergoeding dienen te presteren.
3.2 Het hof van beroep overweegt in het bestreden arrest dat op grond van artikel 6 van
de Loonbeschermingswet van 12 april 1965, dat het op eiser toepasselijk verklaart, kosteloze bewoning, zelfs verplicht, als voordeel in natura kan worden beschouwd.
Het oordeelt terecht dat ingevolge artikel 6, §1 van de Loonbeschermingswet de voorafgaande schriftelijke schatting van het gedeelte van het loon dat in natura zal worden uitbetaald en de voorafgaande kennisgeving ervan aan de werknemer, twee voorwaarden zijn
opdat de waarde van de voordelen in natura als loon mag worden toegerekend en stelt vervolgens uitdrukkelijk vast dat de twee in artikel 6, §1 van de Loonbeschermingswet gestelde voorwaarden niet werden vervuld, nu
-eiser betwist dat de beslissing van het schepencollege van 15 maart 1976 hem bij de
indienstneming werd ter kennis gebracht en verweerster die schriftelijke kennisgeving bij
de indienstneming niet aantoont, en
- er evenmin een raming van een voordeel in natura werd gedaan.
Het hof van beroep beslist vervolgens dat, hoewel de voorafgaande schriftelijke schatting van het gedeelte van het loon dat in natura zal worden uitbetaald en de voorafgaande
kennisgeving ervan aan de werknemer twee voorwaarden zijn opdat de waarde van de
voordelen in natura als loon mag worden toegerekend, de latere begroting van de waardebepaling van het voordeel in natura in de loop van de indienstneming voor de toekomst
kan worden geregulariseerd.
Nu het besluit van het schepencollege van 10 mei 1976 naar het vorig besluit van 15
maart 1976 verwijst, zodat eiser voor 1 juni 1976 wist dat hij buiten de normale wekelijkse prestaties van 40 uren bijkomend 10 uren moest presteren als compensatie voor de gratis woonst, vuur en licht, besluit het hof van beroep dat de vergoeding voor het ter beschikking stellen van een verplichte woning gebeurde binnen de grenzen van de loonbeschermingswet en verklaart de vordering van eiser ongegrond.
4. Nu het hof van beroep vaststelt dat bij de indiensttreding van eiser het deel van het
loon dat in natura (door toekenning van gratis woonst, vuur en licht) zou worden betaald,
niet schriftelijk werd geschat en ter kennis gebracht van eiser, kon dit voordeel niet als
loon worden toegerekend en kon het hof van beroep niet wettig beslissen dat eiser zich
niet op deze miskenning van het voorschrift van artikel 6, §1, tweede lid van de wet van
12 april 1965 kon beroepen om reden dat eiser ingevolge het besluit van het schepencollege van verweerster van 10 mei 1976, d.w.z. na zijn indiensttreding, voor 1 juni 1976 wist
dat hij buiten de normale wekelijkse prestaties 10 bijkomende uren zou moeten presteren
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voor gratis woonst, vuur en licht. Dergelijke éénzijdige regularisatie na indiensttreding is
immers wettelijk niet toegelaten (schending van artikel 6 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers).

IV. Beslissing van het Hof
1. Ontvankelijkheid van het middel
De door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid: het middel
heeft geen belang, want de tewerkstellende overheid heeft in het kader van een
statutaire tewerkstelling het recht om eenzijdig de arbeidsvoorwaarden van de
ambtenaar te wijzigen, hetgeen ook het recht inhoudt om het voordeel van niet
gewijzigde arbeidsvoorwaarden na de indienstneming louter te schatten; de beslissing van de appèlrechters dat eisers vordering ongegrond is, blijft bijgevolg in
ieder geval naar recht verantwoord door de vaststelling van de appèlrechters dat
eiser in statutair verband werkt:
Overwegende dat de Loonbeschermingswet van toepassing is op de werknemers en op de werkgevers;
Dat, krachtens artikel 1, tweede lid, 1° van de Loonbeschermingswet, deze wet
ook van toepassing is op de personen, die anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, tegen loon arbeid verrichten onder het gezag van een ander persoon;
Dat derhalve, de bepalingen van de Loonbeschermingswet, behoudens gunstiger bijzondere regelen, van toepassing zijn op de personen die in statutair verband tewerkgesteld zijn;
Dat het beginsel dat de overheid de rechtspositie van de ambtenaren eenzijdig
kan wijzigen, geen afbreuk doet aan de bescherming die de Loonbeschermingswet verleent;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid van het middel moet worden verworpen;
2. Het middel zelf
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 6, §1, tweede lid van de Loonbeschermingswet, het gedeelte van het loon dat in natura zal worden uitbetaald
schriftelijk wordt geschat en ter kennis van de werknemer wordt gebracht bij zijn
indienstneming;
Dat het voorschrift van artikel 6, §1, tweede lid, ertoe strekt de werknemer in
staat te stellen van bij zijn indiensttreding het totale bedrag te kennen van hetgeen hij met zijn arbeid zal verdienen en hem toe te laten te beoordelen of het
loon in natura niet meer bedraagt dan de toegelaten percentages van het totale
brutoloon;
Dat ingevolge deze bepaling, de voorafgaande schriftelijke schatting van het
gedeelte van het loon dat in natura zal worden uitbetaald en de voorafgaande
kennisgeving ervan aan de werknemer, twee van de voorwaarden zijn opdat de
toekenning van een voordeel in natura als de betaling van loon in aanmerking
mag worden genomen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat:
1. de gemeenteraad van verweerster op 19 maart 1976 eiser met ingang van 1
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mei 1976 benoemd heeft tot conciërge van het gemeentemagazijn, waarbij eiser
verplicht werd de conciërgewoning van het gemeentemagazijn te bewonen;
2. het college van burgemeester en schepenen van verweerster voordien op 15
maart 1976 besliste de aan te stellen conciërge in het gemeentemagazijn bepaalde taken op te leggen die dienden vervuld te worden buiten de normale wekelijkse prestaties van 40 uren en dit als compensatie voor de kosteloze bewoning;
3. het college van burgemeester en schepenen op 10 mei 1976 besliste dat eiser
wekelijks 10 bijkomende uren diende te presteren als compensatie voor de kosteloze bewoning;
4. verweerster niet aantoont dat het voordeel in natura, bestaande in de kosteloze bewoning, schriftelijk ter kennis werd gebracht van eiser bij de indienstneming en er evenmin een raming van het voordeel werd gedaan;
Dat het arrest oordeelt dat de waardebepaling van het voordeel in natura later
in de loop van de indienstneming van eiser voor de toekomst kon worden geregulariseerd;
Dat het vervolgens beslist dat, nu het besluit van het college van burgemeester
en schepenen van 10 mei 1976 naar het vorige besluit van 15 maart 1976 verwijst en eiser derhalve voor 1 juni 1976 wist dat hij buiten de normale wekelijkse
prestaties van 40 uren bijkomend 10 uren moest presteren als compensatie voor
de gratis bewoning, de vergoeding voor het ter beschikking stellen van een verplichte woonst gebeurde binnen de grenzen van de Loonbeschermingswet;
Dat het arrest op deze grond niet wettig eisers vordering tot betaling van achterstallig loon als ongegrond afwijst;
Dat het middel gegrond is;
3. Omvang van cassatie
Overwegende dat de vernietiging van de beslissing op eisers vordering de vernietiging medebrengt van de beslissing op de nauw ermede verbonden tegenvordering van verweerster;
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 Brussel.
15 maart 2004 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter
– Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Geinger en Verbist.

Nr. 143 - 16.3.04

HOF VAN CASSATIE

447

Nr. 143
2° KAMER - 16 maart 2004

VERZEKERING — LANDVERZEKERING - KWITANTIE TER AFREKENING - BENADEELDE AANSPRAAK OP SCHADEVERGOEDING - OMVANG.
Artikel 84 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst dat bepaalt dat elke kwitantie
voor een gedeeltelijke afrekening of ter finale afrekening niet betekent dat de benadeelde
afziet van zijn rechten en dat een kwitantie ter finale afrekening de elementen van de
schade moet vermelden waarop die afrekening slaat, houdt niet in dat wanneer de
kwitantie voor een gedeeltelijke afrekening of ter finale afrekening de elementen van de
schade vermeldt waarop die afrekening slaat, behoudens dwaling, de benadeelde voor
diezelfde schade aanspraak mag maken op een hoger bedrag dan het bedrag dat het
voorwerp van de kwitantie uitmaakt1. (Art. 84 Wet 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst)
(V. e.a. T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.03.0868.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis, op 22 april 2003 in hoger
beroep gewezen door de correctionele rechtbank te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers sub I voeren in een memorie een middel aan.
De eiser sub III voert in een memorie grieven aan.
Die memories zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
De eiseres sub II voert geen middel aan.
IV. Beslissing van het Hof
A. Afstand
Overwegende dat Mr. Inge Martens, advocaat bij de balie te Gent, zonder berusting afstand van het cassatieberoep van de eisers sub I doet "in de mate dat het
bestreden vonnis niet definitief is in de zin van artikel 416 Wetboek van Strafvordering";
Overwegende dat het bestreden vonnis geen eindbeslissing is enkel wat betreft
de door de eisers in eigen naam ingestelde civielrechtelijke vordering;
B. Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
1. Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat het cassatieberoep van de eiseres sub II werd betekend;
1 Zie F. PONET, P. RUBENS en W. VERHEES, De landverzekeringsovereenkomst. Praktische commentaar
bij de wet van 25 juni 1992, Deurne, Kluwer, 1993, nr. 1091; P. COLLE, Algemene beginselen van het
Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2002, nr. 224.
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Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
2. Overwegende dat het cassatieberoep van de eiser sub III, in zoverre het gericht is tegen de beslissingen op de tegen hem ingestelde civielrechtelijke vorderingen door de verweerders sub III, 1 en 2 in eigen naam, en door de verweerders
sub III, 4, 5, 6 en 7, gericht is tegen beslissingen die geen eindbeslissingen zijn in
de zin van artikel 416 Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat het cassatieberoep van eiser sub III als burgerlijke partij werd betekend;
Dat het cassatieberoep in zoverre niet ontvankelijk is;
C. Onderzoek van het middel van de eisers sub I
Overwegende dat het middel, in zoverre het betrekking heeft op de civielrechtelijke rechtsvorderingen van de eisers in eigen naam en waarvoor afstand zonder
berusting van het cassatieberoep wordt gedaan, geen antwoord behoeft;
Overwegende dat, luidens artikel 84 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, elke kwitantie voor een gedeeltelijke afrekening of
ter finale afrekening niet betekent dat de benadeelde afziet van zijn rechten; dat
een kwitantie ter finale afrekening de elementen van de schade moet vermelden
waarop die afrekening slaat;
Overwegende dat deze bepaling evenwel niet inhoudt dat wanneer de kwitantie voor een gedeeltelijke afrekening of ter finale afrekening de elementen van de
schade vermeldt waarop die afrekening slaat, behoudens dwaling, de benadeelde
voor diezelfde schade aanspraak mag maken op een hoger bedrag dan het bedrag
dat het voorwerp van de kwitantie uitmaakt;
Overwegende dat uit de vaststellingen van de appèlrechters blijkt dat de eisers,
in hun hoedanigheid van bestuurders van de goederen van hun minderjarig kind
S., op 15 november 1999 het regelingsaanbod, dat de naamloze vennootschap
DVV Verzekeringen hen had gedaan, en dat een afrekening van de door die verzekeraar vergoede schade met betrekking tot de morele schade bevat, voor "gelezen en goedgekeurd" hebben ondertekend;
Dat de appèlrechters aldus hun beslissing dat de schade-eis in zoverre hij meer
bedraagt dan wat in het regelingsaanbod werd overeengekomen, wordt afgewezen, naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
D. Onderzoek van het middel van de eiser sub III
Overwegende dat de grieven geen betrekking hebben op de ontvankelijkheid
van het cassatieberoep als burgerlijke partij;
Overwegende dat het middel enkel grieven bevat die:
- niet preciseren hoe en waardoor het bestreden vonnis met betrekking tot de
bewijslast een onwettigheid bevat;
- het Hof verplichten tot een onderzoek van feiten, waarvoor het niet bevoegd
is;
- voor het overige, een motiveringsgebrek aanvoeren maar in werkelijkheid
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opkomen tegen de beoordeling van de feiten door de rechter;
Dat het middel mitsdien niet ontvankelijk is;
E. 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 R. V. en J. S., handelend in eigen naam, akte van hun afstand;
Verwerpt hun cassatieberoep voor het overige;
Verwerpt de overige cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
16 maart 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter –Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. I. Martens, Gent en F. Vande Rostyne, Gent.

Nr. 144
2° KAMER - 16 maart 2004

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - WIJZIGING VAN DE DOOR DE EERSTE
RECHTER UITGESPROKEN STRAF - VERNIETIGING VAN HET BEROEPEN VONNIS.
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - GEVOLG.
1º Geen wettelijke bepaling verplicht de appèlrechter die de door de eerste rechter
uitgesproken straf wijzigt, vooraf het beroepen vonnis te vernietigen.
2º De rechter oordeelt onaantastbaar in feite welk gevolg hij verbindt aan het overschrijden
van de redelijke termijn; geen wettelijke bepaling zegt dat de rechter in zulk geval geen
straf meer mag opleggen of dat hij moet vermelden tot welke straf hij zou hebben
veroordeeld indien de redelijke termijn niet overschreden was1. (Art. 6.1 E.V.R.M.; Art.
21ter V.T.Sv.)
(F. e.a.)

ARREST

(A.R. P.03.1110.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 18 juni 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
1 Cass., 17 oktober 2001, A.R. P.01.0807.F, nr. 550.
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II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
(...)
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat het middel een aantal wettelijke bepalingen als geschonden
aanwijst, zonder nauwkeurig aan te geven hoe en waardoor de bestreden beslissing elk van die bepalingen schendt;
Dat het middel in zoverre onduidelijk, mitsdien niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, voor het overige, geen wettelijke bepaling de appèlrechters
die de door de eerste rechter uitgesproken straf wijzigen, verplicht (vooraf) het
beroepen vonnis te vernietigen;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
2. Tweede middel
Overwegende dat het middel in zoverre het ervan uitgaat dat de appèlrechters
lastens eiser een zwaardere straf hebben uitgesproken, berust op een onjuiste lezing van het arrest, mitsdien feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat de rechter onaantastbaar in feite oordeelt welk gevolg hij
verbindt aan het overschrijden van de redelijke termijn;
Dat geen wettelijke bepaling zegt dat de rechter in zulk geval geen straf meer
mag opleggen of dat hij moet vermelden tot welke straf hij eiser zou hebben veroordeeld indien de redelijke termijn niet overschreden was;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende, voor het overige, dat artikel 6.1 E.V.R.M. de gevolgen niet bepaalt die de rechter aan een door hem vastgestelde overschrijding van de redelijke termijn moet verbinden;
Overwegende dat de appèlrechters met de in het arrest vermelde redenen, een
lichtere straf hebben uitgesproken dan die, welke zij hadden kunnen uitspreken
als de zaak onverwijld was berecht, en hun beslissing aldus zonder tegenstrijdigheid naar recht verantwoorden;
Dat het middel in zoverre 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 beslissingen overeenkomstig de wet
zijn gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
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Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
16 maart 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaat: mr. P. Ickx, Antwerpen.

Nr. 145
2° KAMER - 16 maart 2004

WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 —
REGLEMENTSBEPALINGEN — ART. 10 - ART. 10.1.1° - SNELHEID - ONAANGEPASTE SNELHEID TOEPASSING.
Een inbreuk op artikel 10.1.1° Wegverkeersreglement kan worden begaan door de voerder
die de ter plaatse toegelaten snelheid niet overschrijdt1.
(AXA BELGIUM N.V. e.a. T. E. e.a.)

ARREST

(A.R. P.03.1145.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest.
16 maart 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. G. De Lange, Oudenaarde en Houtekier.

Nr. 146
2° KAMER - 16 maart 2004

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING — EINDBESLISSING - TOEPASSING.
2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - ARBEIDSGESCHIKTHEID - VERMINDERING - BEGRIP.
3º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — CUMULATIE EN VERBOD ARBEIDSONGESCHIKTHEID - MATERIËLE BEROEPSSCHADE - VERGOEDING NAAR GEMEEN RECHT VERGOEDING OP GROND VAN ARBEIDSONGEVALLENWET.
4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - VERGOEDING NAAR GEMEEN
RECHT - VERGOEDING OP GROND VAN ARBEIDSONGEVALLENWET.
1º Zo het door het bestreden vonnis toegekende voorbehoud geenszins betrekking heeft op
een reeds voor de strafrechter ingestelde vordering, maar enkel op de civielrechtelijke
1 Zie Cass., 20 juni 1995, A.R. P.94.0672.N, nr. 314.
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vordering die eventueel achteraf voor de bevoegde rechter zal worden ingesteld en zo
het bestreden vonnis uitspraak doet over alle punten van de vordering van de burgerlijke
partij en over de kosten, hebben de appèlrechters hun rechtsmacht volledig uitgeoefend
en is het bestreden vonnis een eindbeslissing waartegen onmiddellijk cassatieberoep kan
worden ingesteld1. (Art. 416 Sv.)
2º De materiële schade die de getroffene lijdt ten gevolge van de tijdelijke en blijvende
vermindering van zijn arbeidsgeschiktheid bestaat in een vermindering van zijn waarde
op de arbeidsmarkt en, eventueel, ook in de noodzaak van de getroffene zich harder in te
spannen bij het volbrengen van zijn normale beroepswerkzaamheden2.
3º en 4° De volgens het gemene recht toegekende vergoedingen van de materiële schade
die de getroffene lijdt ten gevolge van de tijdelijke en blijvende vermindering van zijn
arbeidsgeschiktheid hebben betrekking op dezelfde materiële beroepsschade als die
welke wordt gedekt door de vergoedingen die op grond van de Arbeidsongevallenwet
worden toegekend3. (Art. 46, §2, tweede lid Arbeidsongevallenwet)
(K. e.a. T. R.)

ARREST

(A.R. P.03.1518.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis, op 16 oktober 2003 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Tongeren.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit
arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Afstand van de cassatieberoepen
Overwegende dat de eisers zonder berusting afstand doen van hun cassatieberoepen omdat ze voorbarig zijn, daar geen eindbeslissing werd gewezen in de zin
van artikel 416 Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat het bestreden vonnis beslist over de burgerlijke rechtsvordering van verweerder tegen de eisers; dat het de eisers veroordeelt tot betaling van
bepaalde bedragen en intrest aan verweerder en verder beschikt: "Verleent aan
(verweerder) voorbehoud voor het verwijderen van het osteo-synthetisch materiaal en de chirurgische ingrepen ter behandeling van mogelijke complicaties zoals
voorzien in het [deskundigenverslag]. Houdt daartoe de afhandeling dezer burgerlijke belangen aan";
Overwegende dat het toegekende voorbehoud geenszins betrekking heeft op
1 Zie Cass., 4 april 1984, A.R. nr. 3379, nr. 449 met de conclusie van advocaat-generaal VELU in
Bull. en Pas., 1984.
2 Zie Cass., 21 okt. 1992, A.R. nr. 9793, nr. 678 en 21 maart 1984, A.R. nr. 3364, nr. 416.
3 Ibid.
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een reeds voor de strafrechter ingestelde vordering maar enkel op de civielrechtelijke vordering die eventueel achteraf voor de bevoegde rechter zal worden ingesteld; dat het bestreden vonnis voorts uitspraak doet over alle punten van de
vordering van verweerder en over de kosten zodat de appèlrechters hun rechtsmacht volledig hebben uitgeoefend en het bestreden vonnis een eindbeslissing is,
in de zin van artikel 416 Wetboek van Strafvordering, waartegen onmiddellijk
cassatieberoep kan worden ingesteld;
Dat er geen grond bestaat om de gevraagde afstand te verlenen;
B. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat de materiële schade die de getroffene lijdt ten gevolge van
de tijdelijke en blijvende vermindering van zijn arbeidsongeschiktheid (lees: arbeidsgeschiktheid) bestaat in een vermindering van zijn waarde op de arbeidsmarkt en, eventueel, ook in de noodzaak van de getroffene zich harder in te spannen bij het volbrengen van zijn normale beroepswerkzaamheden; dat de volgens
het gemene recht toegekende vergoedingen van zodanige schade betrekking hebben op dezelfde materiële beroepsschade als die welke wordt gedekt door de vergoedingen die op grond van de Arbeidsongevallenwet worden toegekend;
Overwegende dat de rechters oordelen dat de uitkeringen van de arbeidsongevallenverzekeraar de meerinspanningen om het inkomen te handhaven niet dekken en op grond hiervan de eisers veroordelen tot betaling aan verweerder van
3.101,92 euro in hoofdsom met intrest als vergoeding wegens meerinspanningen
tijdens de tijdelijke arbeidsongeschiktheid en van 25.000 euro in hoofdsom met
intrest wegens materiële schade, uitsluitend bestaande uit meerinspanningen, en
morele schade vermengd, tijdens de blijvende arbeidsongeschiktheid; dat zij aldus artikel 46, §2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet schenden;
Dat het middel gegrond is;
2. Tweede middel
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat de eisers en verweerder erover akkoord gingen dat nog een zevende voorschot aan verweerder, te weten het voorschot betaald op 23 november 1995 ten
bedrage van? 1.983,15 (of 80.000 F) werd betaald, terwijl het bestreden vonnis
met dit voorschot geen rekening houdt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het verweerder schadevergoeding
toekent wegens "7. Tijdelijke [arbeidsongeschiktheid]: meerinspanningen" en
"10. Blijvende [arbeidsongeschiktheid]: morele en materiële schade" en in zoverre het geen rekening houdt met het aan verweerder op 23 november 1995 betaalde voorschot van? 1.983,15;
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
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deeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt verweerder in negen tiende van de kosten en de eisers in één tiende daarvan;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Hasselt,
zitting houdende in hoger beroep.
16 maart 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Maes.

Nr. 147
2° KAMER - 16 maart 2004

1º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING, SCHORSING
OF HERZIENING VAN VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING BESLISSING VAN DE COMMISSIE - AARD VAN DE BESLISSING - GEVOLGEN - TOEPASSING VAN
ARTT. 5 EN 6 E.V.R.M. EN 14 I.V.B.P.R.
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 5 — ART. 5.4 - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING, SCHORSING OF
HERZIENING VAN VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - BESLISSING VAN DE COMMISSIE - AARD
VAN DE BESLISSING - GEVOLGEN.
3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING, SCHORSING OF
HERZIENING VAN VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - BESLISSING VAN DE COMMISSIE - AARD
VAN DE BESLISSING - GEVOLGEN.
4º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ART. 14 - VOORWAARDELIJKE
INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING, SCHORSING OF HERZIENING VAN VOORWAARDELIJKE
INVRIJHEIDSTELLING - BESLISSING VAN DE COMMISSIE - AARD VAN DE BESLISSING - GEVOLGEN.
1º, 2°, 3° en 4° De beslissing van de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling,
uitspraak doende over de herroeping, de schorsing of de herziening van de
voorwaardelijke invrijheidstelling heeft niet het kenmerk van een beslissing op een
vordering tot het vaststellen van burgerlijke of politieke rechten en evenmin van een
beslissing op de strafvervolging, zodat de artikelen 5 en 6 E.V.R.M. et 14 I.V.B.P.R. niet
van toepassing zijn op de rechtspleging voor de commissie voor de voorwaardelijke
invrijheidstelling1. (Art. 10 Wet 5 maart 1998)
(D.)

ARREST

(A.R. P.04.0044.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 23 december 2003 gewe1 Zie Cass., 9 okt. 2002, A.R. P.02.1008.F, nr. 521.
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zen door de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van het
rechtsgebied van het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat eiser niet geldig werd opgeroepen daar de aangetekende brief waarbij hij uitgenodigd werd om voor de terechtzitting van 16 december 2003 van de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te verschijnen, hem niet bereikt heeft;
Dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat eiser regelmatig werd opgeroepen per aangetekende brief op 2 december 2003 verzonden;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Dat het middel het Hof voor het overige verplicht tot een onderzoek van feiten
waarvoor het niet bevoegd is;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
2. Tweede middel
Overwegende dat de beslissing van de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, uitspraak doende over de herroeping, de schorsing of de herziening van de voorwaardelijke invrijheidstelling, niet het kenmerk heeft van een
beslissing op een vordering tot het vaststellen van burgerlijke of politieke rechten
en evenmin van een beslissing op de strafvervolging;
Dat de artikelen 5 en 6 E.V.R.M. en 14 I.V.B.P.R. niet van toepassing zijn op
de rechtspleging voor de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling;
Dat het middel faalt naar recht;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
16 maart 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaat: mr. F. Houvenaghel, Kortrijk.
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Nr. 148
2° KAMER - 16 maart 2004

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP - UITLEVERING - ADVIES VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING AAN DE
REGERING.
2º UITLEVERING - ADVIES VAN DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING AAN DE REGERING - AARD - GEVOLG CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.
1º en 2° Het advies dat de kamer van inbeschuldigingstelling aan de regering geeft met
toepassing van artikel 3, vierde lid Uitleveringswet, is een geheim, niet-rechterlijk en nietbindend advies waartegen geen cassatieberoep openstaat1.
(R.)

ARREST

(A.R. P.04.0267.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest.
16 maart 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal.

Nr. 149
2° KAMER - 17 maart 2004

1° HERZIENING – VERZOEK EN VERWIJZING OM ADVIES – VALS GETUIGENIS –
BEGRIP – ANDER GEDING.
2° VALS GETUIGENIS – BEGRIP – HERZIENING – ANDER GEDING.
3° HERZIENING – VERZOEK EN VERWIJZING OM ADVIES – VALS GETUIGENIS –
BEGRIP.
4° VALS GETUIGENIS – BEGRIP – HERZIENING.
5° HERZIENING – VERZOEK EN VERWIJZING OM ADVIES – NIEUW FEIT –
BEWIJS VAN DE ONSCHULD – ONTVANKELIJKHEID.
1° en 2° De in de artt. 43, eerste lid, 2° en vijfde lid Sv. bepaalde grond tot herziening vloeit
voort uit de vrees dat, aangezien het getuigenis vals is, de veroordeling verdacht is; de
verooordeling voor vals getuigenis kan dus betrekking hebben op een getuigenis die in
een ander geding is afgelegd, maar alleen voor zover de getuige die in die andere zaak
een vals getuigenis heeft afgelegd, vermoed wordt dat ook te hebben gedaan in het
1 Cass., 13 juli 1998, A.R. P.98.0895.N, nr. 357.
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geding waarop de aanvraag tot herziening betrekking heeft 1. (Art. 443, eerste lid, 2° en
vijfde lid Sv.)
3° en 4° Het vals getuigenis dat tot herziening aanleiding geeft, is noodzakelijkerwijs het
getuigenis dat werd afgenomen vóór de uitspraak van de te herziene veroordeling,
waardoor het verdenking kan wekken hetzij over de beslissing zelf, hetzij over de
oprechtheid van de daarvóór afgenomen getuigenissen 2. (Art. 443, eerste lid, 2° en vijfde
lid Sv.)
5° De aanvraag tot herziening is ontvankelijk, wanneer het bewijs van de onschuld van de
veroordeelde kan blijken uit een omstandigheid, waarvan deze het bestaan niet heeft
kunnen aantonen ten tijde van het geding3. (Art. 443, eerste lid, 3° en vijfde lid Sv.)
(B.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal J. Spreutels:
1. De aanvraag tot herziening is m.i. gegrond, in zoverre ze, in hoofdzaak, steunt op art.
443, 2°, Sv. Volgens die bepaling kan herziening worden gevraagd “wanneer een getuige
die op de terechtzitting gehoord is in een geding door het hof van assisen op tegenspraak
behandeld, of die, hetzij op de terechtzitting, hetzij in de loop van het vooronderzoek,
gehoord is in een geding behandeld door een andere rechter of door een hof van assisen
uitspraak doende bij weerspannigheid aan de wet, naderhand een in kracht van gewijsde
gegane veroordeling heeft ondergaan wegens vals getuigenis tegen de veroordeelde”.
Hoewel niet betwist wordt dat de veroordeling wegens vals getuigenis, zoals te dezen,
betrekking kan hebben op een getuigenis dat in een ander geding is afgelegd4, kan de
vraag worden gesteld of de wet vereist dat het rechtscollege dat de beslissing gewezen
heeft waarvan de herziening gevraagd wordt, te dezen het hof van assisen, die beslissing
op de verklaring van de getuige moet hebben gegrond.
2. De rechtsleer is hierover verdeeld. Sommige auteurs wijzen alleen op een tegenstelling in de rechtspraak van uw Hof tussen een arrest van 15 juni 1953 en de andere 5. Anderen zijn de mening toegedaan dat de rechtsleer herziening slechts “lijkt” toe te staan, wanneer de beslissing waarvan de vernietiging gevorderd wordt, haar overtuiging gegrond
heeft op het betwiste getuigenis6.

1 Zie andersl. concl. O.M.
2 Zie andersl. concl. O.M. Het O.M. meende dat de voorwaarde dat het vals getuigenis moet zijn
afgelegd vóór de veroordeling waarvan de herziening gevraagd wordt, noch uit de wet, noch uit de
opzet ervan bleek, zoals die uit de parlementaire voorbereiding volgde. De wetgever schijnt geen
enkele termijn te hebben bepaald waarbinnen de grond tot herziening, met inbegrip van het vals
getuigenis, zich moet hebben voorgedaan of moet zijn vastgesteld (zie BELTJENS, Encyclopédie du
droit criminel belge, dl. 2, p. 1903, 283, 286, 292 en 294). De wet staat herziening toe, “ondanks
verjaring van de rechtsvordering of van de straf”. (art. 445, eerste en tweede lid)
Daarenboven schijnt de “reden” voor het getuigenis, dat door het Hof in zijn redenen wordt vermeld,
niet het criterium van de wet te zijn geweest. Een getuigenis in een ander proces kan immers een
andere reden hebben gehad, ook al is het afgelegd vóór de ter herziening voorgelegde beslissing.
3 Zie Cass., 12 april 1990, A.R. P.00.0251.F, nr. 250.
4 R.P.D.B., dl. IX, 1940, “Revision”, p. 529, nr. 44, A. SAINT-RÉMY, “La revision des condamnations
pénales”, Novelles, Procédure pénale, dl. II, vol. I, p. 535, nr. 113, M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A.
MASSET, Manuel de procédure pénale, 1989, 1005.
5 F. KEFER en C. MEUNIER, “Les procédures particulières”, Recueil de jurisprudence de procédure pénale, 1999, 17, H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, 3de uitg., 2003,
1268.
6 M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 1989, 1006, dat m.n. de samenvatting citeert van Cass., 17 aug. 1977, A.C. 1977, I, 1140.
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L. DUPONT en R. VERSTRAETEN7 menen dat het beter in de “geest” van art. 443 past om herziening alleen toe te staan wanneer blijkt dat de veroordeling steunt op het vals getuigenis.
Maar, zoals we verder zullen merken, is die uitlegging niet strijdig met de parlementaire
voorbereiding van de W. 18 juni 1894, die deze bepalingen heeft ingevoerd in het Sv.?
Men heeft daarentegen ook beslist dat de veroordeling verplicht moet worden vernietigd, wanneer een van de getuigen definitief is veroordeeld wegens vals getuigenis t.a.v.
de beschuldigde of de beklaagde8. Dit standpunt werd ontwikkeld door A. SAINT-RÉMY9:
“dans le premier cas de revision (décisions inconciliables), lorsque toutes les conditions
légales sont vérifiées, apparaît une certitude d’erreur judiciaire. Dans l’hypothèse du faux
témoignage, cette certitude n’existe pas nécessairement: seule pourra généralement être
envisagée une possibilité, une présomption d’erreur. En effet, la fausse déposition n’a pas
nécessairement eu une influence décisive sur la décision du juge; les débats peuvent, en
dehors de cette fausse déposition, avoir donné au juge d’autres éléments établissant
indiscutablement la culpabilité du prévenu. Toutefois, le texte de l’article 445, alinéa 2,
combiné avec l’article 443, 2° est formel. Du moment que le demandeur en revision
justifie devant la Cour de cassation de l’existence d’une condamnation pour faux
témoignage, réunissant les conditions légales (…), la Cour de cassation doit annuler la
condamnation principale et saisir de l’affaire une cour de renvoi en vue de nouveau
débats. Il est donc évident que, les conditions légales prescrites par l’article 443, 2°, étant
vérifiées, la demande en revision est recevable ipso facto. (…) Il est encore d’autant plus
certain que la revision doit être admise, malgré l’absence de toute certitude d’erreur
judiciaire que (…) le faux témoignage peut s’être produit dans un autre procès que celui
ayant abouti à la condamnation dont la revision est demandée. Dans ce cas, il n’est, a fortiori, pas possible d’affirmer qu’il y aura certitude d’erreur; et pourtant le législateur l’a
considéré comme un motif suffisant de revision”.
R. DECLERCQ10 stelt heel terecht vast : “men mag nochtans het belang van deze discussie
niet overschatten. Vanzelfsprekend moet het later vals bevonden getuigenis een rol hebben gespeeld bij het tot stand komen van de beslissing waarvan herziening wordt aangevraagd. Maar bij het vormen van zijn innerlijke overtuiging steunt de rechter uiteraard op
het ganse onderzoek ter zitting en op het ganse vooronderzoek. Voor herziening kan het
niet vereist zijn dat de rechter uitdrukkelijk zou gerefereerd hebben aan een bepaald getuigenis dat achteraf vals blijkt. Een getuigenverklaring die de rechter om de ene of de andere reden uit het vormen van zijn overtuiging geweerd heeft kan niet dienen voor herziening, al wordt de getuige later veroordeeld.” Volgens die auteur hoeft de rechter zijn beslissing dus niet uitdrukkelijk gegrond te hebben op het litigieuze getuigenis, maar is herziening niet mogelijk wanneer hij het uitdrukkelijk verwerpt.
3. Ik voeg hieraan toe dat het haast onmogelijk is te bepalen of de jury zijn beslissing
op een getuigenis heeft gesteund om tot zijn verdict te komen, bij gebrek aan motivering
ervan, zelfs als, met toepassing van art. 318 Sv., aantekening is gehouden van de verschillen tussen de verklaring van een getuige voor het hof van assisen en zijn voorgaande verklaringen. Welnu, art. 443, 2° heeft uitdrukkelijk betrekking op het geval van een getuige,
die op de terechtzitting is gehoord in een geding dat op tegenspraak is berecht door een
hof van assisen11. Men ziet niet in waarom de wetgever met die hypothese rekening zou
hebben gehouden, als ze nooit als grondslag voor een aanvraag tot herziening kan dienen.
4. De parlementaire voorbereiding van de W. 18 juni 1894 is, m.i., wat dat betreft ver7 Handboek Belgisch Strafrecht, 1990, p. 826, nr. 1543; zie ook Pand. 1908, dl. 91, p. 731, nr. 39.
8 R.P.D.B., dl. IX, 1940, v° “Revision”, p. 530, nr. 49.
9 “La revision des condamnations pénales”, Novelles, Procédure pénale, dl. II, vol. I, p. 537, nr. 123.
10 “Herziening”, Com. Straf. 1996, p.118, n° 26.
11 In het geval van een op tegenspraak gewezen asissengeding, is het artikel overigens niet van toepassing op de verklaringen die ten tijde van het vooronderzoek zijn afgelegd.
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helderend12. Daarin leest men immers dat “un témoin, entendu dans le procès dirigé contre
l’accusé ou le prévenu, est condamné ultérieurement, à son tour, du chef de faux
témoignage contre le condamné. S’il est justifié du fait devant la Cour de cassation, annulation et renvoi devant le juge du fond”13.
En vooral: “l’honorable M. DE SADELEER me demande si le deuxième cas de revision du
projet du gouvernement suppose que le faux témoignage s’est produit dans le procès dont
la revision est demandée: ma réponse est négative. Il se peut que la condamnation
encourue par le témoin porte sur une déposition faite dans un autre procès, pourvu, bien
entendu, que cette condamnation soit postérieure, en date, au procès dont la revision est
demandée. Cité à charge ou à décharge, l’un des témoins, entendu dans un procès qui s’est
terminé par la condamnation de l’accusé, a été, plus tard, convaincu de faux témoignage
dans un autre procès, où il a déposé contre le même accusé. N’est-il pas évident que la
condamnation qui est venue frapper ce témoin fait planer une sérieuse présomption
d’erreur sur la condamnation dont la revision est demandée? Elle sera suspecte14. Il est
donc juste de n’exiger qu’une chose: que la condamnation prononcée contre ce témoin
soit postérieure, en date, à la condamnation dont la revision est demandée”15.
Ten slotte, zelfs al is er meer bepaald sprake van het geval dat bedoeld wordt in art.
443, 3°16, blijkt toch uit de parlementaire voorbereiding dat “la mission de la Cour de
cassation doit se borner à vérifier si le demandeur en revision allègue une cause légale de
revision et s’il n’existe pas de fin de non-recevoir. (…) L’abus des demandes en revision
sera écarté par la limitation stricte et rigoureuse des cas où la revision peut être demandée,
comme aussi par l’existence des fins de non-recevoir que le projet consacre. (…) Il serait
contraire au texte et à l’esprit de la Constitution de lui accorder, en cette matière, un
pouvoir d’appréciation des faits qui échappent à sa compétence” 17. Daarenboven wordt de
nadruk gelegd op de vereiste dat de aanvraag tot herziening niet ontvankelijk is “indien
meer dan vijf jaren verlopen zijn sedert de definitieve veroordeling van de valse getuige” 18
: “s’il laisse s’écouler cinq ans depuis la condamnation du faux témoin, s’il garde le
silence pendant cinq ans après cette condamnation qu’il connaît parfaitement, il est
évident qu’il a reconnu implicitement qu’il ne pouvait se prévaloir de la circonstance dont
il s’agit”19.
5. Wat zegt de rechtspraak van uw Hof hierover? De vereiste dat de rechter zijn overtuiging gegrond moet hebben op de verklaring van de getuige blijkt m.i. niet uit de arresten van het Hof, maar wel uit bepaalde samenvattingen die zijn gepubliceerd in de Bulletin en de Pasicrisie. Het Hof beperkt zich in de meeste gevallen ertoe vast te stellen, hetzij
met aanneming van de redenen van de vordering van de procureur–generaal, dat de beslissing gegrond schijnt te zijn op de verklaring van de getuige 20, hetzij dat verzoeker aanvoert dat de beslissing steunt op het getuigenis21.
In bepaalde arresten wordt weliswaar, met aanneming van de redenen van de vordering,
12 Ze zijn weergegeven in G. BELTJENS, Encyclopédie du droit criminel belge, dl. II, 1903, p. 261 e.v.
13 Verklaring van M. DE SADELEER, ibid., 273.
14 Deze passages zijn door mij onderstreept.
15 Verklaring van M. LEJEUNE, Minister van Justitie, ibid., 274 en 275.
16 Deze vraag was ongetwijfeld evident m.b.t. art. 443, 2°.
17 Verslag namens de Commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, door M. JANSON,
ibid., 293.
18 Art. 443, laatste lid Sv.
19 Discussie in de Senaat (Hand. Senaat, zitting 1892-1893, zitting van 30 aug. 1893), ibid., p. 286,
nr. 8b.
20 Cass., 4 feb. 1963, Bull. en Pas. 1963, I, 638 en 17 aug. 1977, A.C. 1977, 1140.
21 Cass., 22 juli 1950, A.C. 1950, 734; 9 nov. 1959, ibid, 1960, 203 en 10 juni 1968, ibid., 1968,
1224.
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soms uitdrukkelijk vastgesteld dat de beslissing gegrond is op het getuigenis22. Wanneer
die zekerheid bestaat, kan hiervan wellicht beter melding worden gemaakt. Dat maakt
hiervan echter geen wettelijk vereiste.
Twee arresten, ten slotte, beperken zich ertoe vast te stellen dat de getuige is gehoord in
het kader van de rechtspleging die aanleiding heeft gegeven tot de beslissing waarvan de
herziening wordt gevraagd23.
Voor zover ik weet, heeft uw Hof nooit een aanvraag tot herziening verworpen, op
grond dat de beslissing niet gegrond was op het litigieuze getuigenis.
6. Kortom, uit de wettekst, uit de parlementaire voorbereiding (inz. uit de verklaring
van minister Jules Lejeune), uit de uitdrukkelijke vermelding van het getuigenis voor het
hof van assisen in art. 443, 2° en uit het feit dat ook rekening moet worden gehouden met
een vals getuigenis dat is afgelegd in het kader van een andere zaak, blijkt m.i. dat het Hof
van Cassatie niet formeel dient vast te stellen dat de beslissing waarvan herziening
gevraagd wordt, steunt op het vals verklaarde getuigenis. Volgens mij is het voldoende
dat verzoeker die omstandigheid aanvoert.
7. Luidens art. 443, 2° Sv., moet het vals getuigenis zijn afgelegd tegen de eiser tot
herziening. Volgens de artt. 215 e.v. Sw., kan het vals getuigenis immers worden afgelegd
hetzij ten nadele, hetzij ten voordele van de beschuldigde of de beklaagde. In criminele
zaken wordt het vals getuigenis tegen de beschuldigde zwaarder gestraft, in het geval dat
bedoeld wordt in art. 216 Sw.
“Le juge du fond apprécie souverainement la réalisation de cet élément de l’infraction24
(…). Il suffit d’un préjudice possible, d’une influence possible sur l’appréciation par le
juge, soit de la culpabilité, soit de la peine à appliquer (…), qu’il ait pu résulter du
témoignage une impression favorable ou défavorable au prévenu”25. Het getuigenis kan
overigens niet alleen betrekking hebben op de feiten en omstandigheden van de telastlegging, maar ook op het gedrag en de moraliteit van de beklaagde26. Het bedrieglijk opzet of
het opzet om te schaden is daarenboven een bestanddeel van het misdrijf vals getuigenis27.
8. In deze zaak is de getuige, die had getuigd voor het hof van assisen, veroordeeld na
het arrest van het hof van assisen waarvan eiser de herziening vordert, op grond dat hij
“zich in correctionele zaken schuldig heeft gemaakt aan een vals getuigenis tegen de
beklaagde C.B.”, een veroordeling die in kracht van gewijsde is gegaan. Eiser betoogt dat
zijn veroordeling door het hof van assisen, in zijn geheel, “onder meer maar in hoofdzaak
is uitgesproken op grond van de verklaringen” van die getuige.
Conclusie: er bestaat dus grond tot vernietiging van het arrest dat op 18 nov. 1994 is
gewezen door het Hof van Assisen van de provincie Henegouwen, in zoverre het eiser
veroordeelt tot de doodstraf, in de kosten van de strafvordering, en tot vernietiging van het
arrest dat dezelfde dag door dat rechtscollege is gewezen, in zoverre het uitspraak doet
over de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen28, en de aldus beperkte zaak te
verwijzen naar een ander hof van assisen, waar de veroordeelde getuige niet zal kunnen
22 Cass., 20 feb. 1956, A.C. 1956, 501 en 17 juni 1963, Bull. en Pas. 1963, I, 1091.
23 Cass., 15 juni 1953, A.C. 1953, 700 en 18 dec. 1961, Bull. en Pas. 1962, I, 477. De samenvatting
van laatstgenoemd arrest vermeldt “et sur la déposition duquel la cour d’appel a fondé sa décision”,
wat noch uit de vordering noch uit het arrest blijkt.
24 Zie, wat dat betreft, inzake herziening, Cass., 9 nov. 1959, voormeld, redenen.
25 J.-M. PIRET, “Faux témoignage et faux serment”, Novelles, Droit pénal, dl. II, 1967, p. 634, nr.
2769.
26 Ibid., p. 626, nr. 2748; zie Cass., 27 jan. 1988, A.R. 6373, nr. 321 en 12 feb. 2003, A.R.
P.02.1511.F, nr. 101.
27 Cass., 11 dec. 1985, A.R. 4470, nr. 248; zie R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, 3de
uitg., 2003, p. 726, nr. 1561.
28 Zie Cass., 20 feb. 1956, voormeld, en R. DECLERCQ, o.c., Com. Str., p. 113, nr. 10.
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worden gehoord in het nieuwe debat.
ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1599.F)

HET HOF,
Gehoord raadsheer Frédéric Close in zijn verslag en op de conclusie van advocaat–generaal Jean Spreutels;
Gelet op het verzoekschrift dat is ondertekend door meester Michel Mahieu,
advocaat bij het Hof van Cassatie, en neergelegd op de griffie op 4 december
2003, waarbij C.G. de herziening vordert van het arrest van 18 november 1994
van het Hof van Assisen van de provincie Henegouwen, dat in kracht van gewijsde is gegaan en dat hem tot de doodstraf veroordeelt wegens twee moorden,
opsluiting met doodsbedreiging en omkoping;
Gelet op de gunstige en met redenen omklede adviezen van Meesters Georges
de Kerchove d’Exaerde, Denis Bosquet en Roland Menschaert, advocaten bij de
balie te Brussel, die elk tien jaar ingeschreven zijn op de tabel van de Orde;
Gelet op de aanmaning tot tussenkomst, op 24 en 25 november 2003 betekend
aan de burgerlijke partijen;
Gelet op de verzoekschriften tot tussenkomst, op de griffie van het Hof neergelegd op 20 januari en 25 februari 2004, respectievelijk in naam van F.S. en J.S.,
enerzijds, en van M.J.A.N. en A.B.A., anderzijds;
Gelet op de conclusie van het openbaar ministerie, op 24 februari 2004 op de
griffie ontvangen;
Overwegende dat herziening een rechtsmiddel is dat bij uitzondering kan worden aangewend tegen de in kracht van gewijsde gegane beslissingen tot veroordeling of internering, die gerechtelijke dwalingen zouden kunnen vormen wegens bepaalde omstandigheden, die beperkend worden opgesomd in het Wetboek
van Strafvordering;
Overwegende dat de herziening van in kracht van gewijsde gegane criminele
veroordelingen, krachtens artikel 443, eerste lid, 2°, en vijfde lid, van dat wetboek, met name aangevraagd kan worden wanneer een getuige die op de terechtzitting is gehoord in een geding dat door het hof van assisen op tegenspraak is
behandeld, naderhand een in kracht van gewijsde gegane veroordeling heeft ondergaan wegens valse getuigenis tegen de veroordeelde ; dat de aanvraag tot herziening in dergelijk geval moet worden ingesteld vóór het verstrijken van een
termijn van vijf jaar sedert de definitieve veroordeling van de valse getuige;
Overwegende dat die grond tot herziening voortvloeit uit de vrees dat, aangezien de getuigenis vals is, de veroordeling verdacht is;
Overwegende dat de veroordeling voor vals getuigenis dus betrekking kan
hebben op een getuigenis dat in een ander geding is afgelegd, maar alleen voor
zover de getuige die in die andere zaak een vals getuigenis heeft afgelegd, vermoed wordt dat ook te hebben gedaan in het geding waarop de aanvraag tot herziening betrekking heeft;
Overwegende dat noch uit de tekst van de wet noch uit de parlementaire voor-
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bereiding van die wet de wil van de wetgever blijkt om terugwerkende kracht te
verlenen aan dat vermoeden van dwaling ; dat, immers, de mogelijkheid bestaat
dat de reden voor dat vals getuigenis pas na de te herziene veroordeling ontstaat;
Dat het vals getuigenis dat tot herziening aanleiding geeft, noodzakelijkerwijs
dat is welk werd afgenomen vóór de uitspraak van de te herziene veroordeling,
waardoor het verdenking kan wekken hetzij over de beslissing zelf, hetzij over
de oprechtheid van de daarvóór afgenomen getuigenissen;
Overwegende dat eiser, tot staving van de aanvraag tot herziening van het arrest dat op 18 november 1994 is gewezen door het Assisenhof van de provincie
Henegouwen, een vals getuigenis aanvoert dat tegen hem is verkregen op 7, 8 en
15 maart 1996;
Dat dit geval niet valt onder voornoemd artikel 443, eerste lid, 1, 2°;
Dat de aanvraag, wat dat betreft, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat eiser subsidiair de omstandigheid aanvoert dat hij in een proces–verbaal van 6 juli 1998 het bestaan vernomen heeft van verschillende processen–verbaal, die in 1990 werden opgesteld en waarvan geen afschrift was gevoegd bij het dossier dat werd voorgelegd aan het hof van assisen, dat hem op 18
november 1994 zou veroordelen, en waaruit blijkt “dat verschillende werknemers van de bank de heer B. hebben gezien na de officiële datum van zijn verdwijning, op 23 maart 1998, de datum die door het arrest van het hof van assisen
in aanmerking is genomen als datum van het overlijden van de heer B., dat aan
verzoeker ten laste is gelegd”;
Dat de aanvraag tot herziening, in zoverre deze gegrond is op de artikelen 443,
3°, en 445, vijfde lid, van het Wetboek van Strafvordering, alleen ontvankelijk is
wat betreft de veroordeling wegens moord op J.–C. B., aangezien het bewijs van
eisers onschuld zou kunnen volgen uit de aangevoerde omstandigheid, waarvan
verzoeker het bestaan niet heeft kunnen aantonen ten tijde van het geding;
En overwegende dat het verzoek tot tussenkomst van de burgerlijke partijen
M.J.A.N. en A.B.A. is ingediend buiten de termijn van twee maanden, bedoeld
in artikel 443, vijfde lid, van het Wetboek van Strafvordering;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Gelet op de artikelen 443, 444 en 445 van het Wetboek van Strafvordering;
Verklaart de aanvraag tot herziening ontvankelijk, maar alleen in zoverre ze
gericht is tegen de veroordeling wegens moord op de persoon van J.–C. B., en
verklaart ze niet–ontvankelijk voor het overige;
Verklaart dit arrest bindend ten aanzien van de burgerlijke partijen M.J.A.N.
en A.B.A.;
Beveelt dat de aldus beperkte aanvraag zal worden onderzocht door het Hof
van Beroep te Brussel, teneinde na te gaan of de tot staving van die aanvraag
voorgedragen feiten voldoende doorslaggevend zijn om tot herziening aanleiding
te geven;
Houdt de kosten aan.
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17 maart 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –Verslaggever: de h. Close – Andersluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Mahieu, J.-P. Mayence, Charleroi, C. Mathieu, Charleroi en O. Lesuisse,
Bergen.

Nr. 150
2° KAMER - 17 maart 2004

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — ALLERLEI – VERBETERENDE BESLISSING ONTVANKELIJKHEID.
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — AFSTAND — BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ - AFSTAND DOOR DWALING AANGETAST GEVOLG.
1º Het cassatieberoep tegen een verbeterende beslissing in strafzaken, is ontvankelijk 1.
(Art. 416 Sv.; Art. 794 Ger. W.)
2º Wanneer een partij cassatieberoep heeft ingesteld en van haar cassatieberoep afstand
doet zonder te berusten, op grond dat de beslissing waartegen cassatieberoep werd
ingesteld geen eindbeslissing in de zin van art. 416 Sv. is, verleent het Hof geen akte van
die afstand, als het oordeelt dat de bestreden beslissing een eindbeslissing is 2. (Art. 416
Sv.)
(ETHIAS T. P. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1688.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 12 november 2003 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat eiseres afstand doet van haar cassatieberoep, op grond dat
het bestreden vonnis geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering;
Overwegende, evenwel, dat het bestreden vonnis, dat de vordering tot verbetering van het vonnis van 13 november 2002 verwerpt en daar derhalve geen geheel mee vormt, een eindbeslissing is in de zin van artikel 416, eerste lid van dat
wetboek;
1 Cass., 15 jan. 2003, A.R. P.02.1315.F, nr. 31.
2 Cass., 9 jan. 2002, A.R. P.00.0855.F, nr. 14.
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Dat er geen grond bestaat om akte te verlenen van de afstand, die door dwaling
is aangetast;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat het cassatieberoep is betekend aan de partijen waartegen het is gericht;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
17 maart 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –Verslaggever: de h. Gosseries – Andersluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Draps.

Nr. 151
2° KAMER - 17 maart 2004

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 5 - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - TOEPASSING.
2º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - RECHTEN VAN DE MENS VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 5 - TOEPASSING.
3º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTT. 9, 10 EN 14.1 VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - TOEPASSING.
4º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - RECHTEN VAN DE MENS INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTT. 9, 10 EN
14.1 - TOEPASSING.
5º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - WET VAN 5 MAART 1998 –
ART. 3, §4 - TERMIJN - COMMISSIE - VERGADERING - PERIODICITEIT - SANCTIE.
1º en 2º Art. 5 E.V.R.M. is niet van toepassing inzake voorwaardelijke invrijheidstelling 1.
(Art. 5 E.V.R.M.)
3º en 4° De artt. 9, 10 en 14.1 I.V.B.P.R. zijn niet van toepassing inzake voorwaardelijke
invrijheidstelling2. (Artt. 9, 10 en 14.1 I.V.B.P.R.)
5º De termijn, bepaald in art. 3, §4 Wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke
invrijheidstelling en tot wijziging van de Wet van 9 april 1930 tot bescherming van de
maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de Wet
van 1 juli 1964, en de periodiciteit van de vergadering van de commissie voor de
voorwaardelijke invrijheidstelling, bedoeld in art. 4, §3 K.B. van 10 feb. 1999 houdende
uitvoeringsmaatregelen inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling, zijn niet

1 Zie Cass., 9 okt. 2002, A.R. P.02.1008.F, nr. 521.
2 Ibid.
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voorgeschreven op straffe van nietigheid3. (Art. 3, §4 Wet 5 maart 1998; Art. 4, §3 K.B.
10 feb. 1999)
(C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0210.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 22 januari 2004 gewezen
door de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Overwegende dat het middel, in zoverre het kritiek uitoefent op de beoordeling
in feite van de gegevens van de zaak door de commissie voor de voorwaardelijke
invrijheidstelling of voor zijn onderzoek een onderzoek van die feiten vereist,
waarvoor het Hof niet bevoegd is, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het middel faalt naar recht, in zoverre het de schending aanvoert van artikel 149 van de Grondwet, dat niet van toepassing is op de rechtspleging van voorwaardelijke invrijheidstelling, en in zoverre het betoogt dat die
commissie, bij gebrek aan conclusie, haar bevoegdheid en de ontvankelijkheid
van de vordering had moeten verantwoorden;
Overwegende dat, wanneer de veroordeelde voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 2, 1° en 2° van de wet van 5 maart 1998, de commissie voor de
voorwaardelijke invrijheidstelling haar beslissing om een vordering tot voorwaardelijke invrijheidstelling te verwerpen, regelmatig met redenen omkleedt
door acht te slaan op een van de in 3° van dat artikel bedoelde contra-indicaties,
die ze in feite beoordeelt;
Overwegende dat de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling,
door te vermelden dat eisers gedrag, wegens de omstandigheden die ze vermeldt,
"nog steeds niet voorbeeldiger is; dat dit probleem verontrustend is, in die zin dat
hij zichzelf in moeilijkheden brengt, hoewel hij uitzicht heeft op reïntegratie; dat
het thans nog meer onontbeerlijk lijkt dat hij, alvorens voorwaardelijk in vrijheid
te worden gesteld, bewijst dat [hij], via een overgangsmaatregel, in staat is een
professionele reclassering te volgen en zijn impulsiviteit en agressiviteit te beheersen", het bestaan van contra-indicaties regelmatig met redenen omkleedt,
welke betrekking hebben op eisers persoonlijkheid, zijn gedrag tijdens de deten3 Zie Cass., 14 juni 2000, A.R. P.00.0513.F, nr. 365; 10 dec. 2003, A.R. P.03.1395.F, nr. 637.
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tie en zijn mogelijkheden tot reclassering, en die de voorwaarden voor zijn sociale reïntegratie redelijkerwijs in de weg staan;
Dat het middel, in zoverre, niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel:
Overwegende dat artikel 5 van het Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden en de artikelen 9, 10 en 14.1 van het
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, niet van toepassing zijn inzake voorwaardelijke invrijheidstelling;
Overwegende dat de termijn, bepaald in artikel 3, §4 van de wet van 5 maart
1998, en de periodiciteit van de vergadering van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, bedoeld in artikel 4, §3 van het koninklijk besluit
van 10 februari 1999, houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling, niet zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid; dat hun
naleving geen substantieel vormvereiste is van de rechtspleging voor het verkrijgen van de voorwaardelijke invrijheidstelling; dat de overschrijding van die termijn of het gebrek aan een maandelijkse vergadering van die commissie dus niet
kan leiden tot vernietiging van een beslissing tot verwerping van een verzoek tot
voorwaardelijke invrijheidstelling;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
17 maart 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. G. Wese, Nijvel.

Nr. 152
1° KAMER - 18 maart 2004

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) VERBINTENISSEN - BATIG SALDO - MORATOIRE INTERESTEN - BESTEMMING.
2º INTERESTEN — MORATOIRE INTERESTEN - FAILLISSEMENT - BATIG SALDO BESTEMMING.
1º en 2° Na de sluiting van het faillissement mag de curator niet over het batig saldo
beschikken door interest uit te betalen aan de schuldeisers; deze zijn gerechtigd de
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schuldenaar in betaling van die interest aan te spreken 1. (Artt. 451 en 533
Faillissementswet 1851; Art. 23 Faillissementswet 1997)
(D. e.a. T. PEETERS & VAN DEN BROECK N.V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.01.0183.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 december 2000 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Verweerster werd failliet verklaard bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas, van 24 januari 1978.
Na beëindiging van de faillissementsvereffening stelden de curators, eisers,
vast dat er een bedrag van ongeveer 5.300.000 BEF beschikbaar bleef na betaling van de schuldeisers.
Op 9 maart 1995 vroegen de eisers machtiging aan de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas, om de nog beschikbare fondsen
te verdelen tussen de bevoorrechte en gewone schuldeisers in verhouding met het
bedrag van hun vordering, dit bij wijze van dividend op de vervallen rente.
Bij vonnis van dezelfde datum machtigde de rechtbank de eisers om de beschikbare fondsen bij wijze van dividend te verdelen tussen bevoorrechte en gewone schuldeisers, proportioneel met het bedrag van hun vordering.
De verweerders tekenden op 28 april 1995 verzet aan tegen dit vonnis.
Bij vonnis van 16 april 1996 verklaarde de rechtbank dit verzet evenwel ongegrond.
Op 19 augustus 1996 tekenden de verweerders hoger beroep aan tegen dit vonnis.
Bij tussenarrest van 14 maart 2000 heropende het Hof van Beroep te Gent de
debatten om de partijen te horen over de onontvankelijkheid, de nietigheid of
enige andere exceptie die partijen voor de eerste rechter nog niet hadden opgeworpen, en om de eisers de berekening te laten overleggen van de gewonnen interesten bij de Deposito- en Consignatiekas en de Paribas.
In het eindarrest van 5 december 2000 verklaart het Hof van Beroep te Gent
het hoger beroep van de verweerders ontvankelijk en gegrond. Het hof van beroep vernietigt het bestreden vonnis en, opnieuw rechtdoende, zegt het voor recht
1 Het O.M. was van mening dat ook het eerste onderdeel gegrond was doordat het arrest oordeelde
dat de schuldeisers geen recht hebben op interesten, wat betekende dat ze van elke aanspraak daarop
uitgesloten werden, ook al zouden ze zich wenden tot de ware rechthebbende, de gefailleerde
vennootschap, behoorlijk vertegenwoordigd.
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dat de eisers gehouden zijn om het beschikbaar batig saldo van 6.331.279 BEF,
vermeerderd met de bij de Deposito- en Consignatiekas vervallen interesten vanaf 1 november 2000, uit te betalen aan (tweede) verweerder, die deze sommen
zal dienen te overhandigen pro parte aan de aandeelhouders van (eerste) verweerster. Bovendien worden de eisers tot de gerechtskosten van beide instanties
veroordeeld.
IV. Middel
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1153 en 1865 van het Burgerlijk Wetboek, het laatste zoals het van kracht
was voor de opheffing ervan door artikel 16 van de wet van 7 mei 1999 houdende het
Wetboek van vennootschappen;
- de artikelen 451, 496, 528 tot 536 van de wet van 18 april 1851 houdende boek III van
het Wetboek van Koophandel, zoals deze bepalingen van kracht waren voor de opheffing
van de oude Faillissementswet door artikel 149 van de nieuwe Faillissementswet van 8
augustus 1997;
- de artikelen 23 en 62 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997;
- de artikelen 102, 179 en 188 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, zoals deze van toepassing waren voor de opheffing door artikel 17 van de wet
van 17 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen.
Aangevochten beslissingen
De appèlrechters verklaren het hoger beroep van de verweerders gegrond op grond van
de volgende overwegingen:
"(...) dat alle schuldeisers (bevoorrechte en gewone schuldeisers) van het faillissement
van de NV Peeters & Van Den Broeck zijn uitbetaald geworden en dat er volgens de conclusies van de curatoren neergelegd na tussenarrest thans nog een beschikbaar saldo is van
5.250.000 BEF in hoofdsom en 1.081.279 BEF in interesten bij de Deposito- en Consignatiekas op datum van 1 november 2000, hetzij samen 6.331.279 BEF.
(...) dat volgens artikel 451 Faill. Wet (oude toepasselijke wet) de lopende interesten
van de gewone schuldvorderingen worden stopgezet ten aanzien van de boedel zodat deze
schuldeisers geen recht hebben op het beschikbaar saldo maar wel de gefailleerde vennootschap.
(...) dat dit principe trouwens ook hernomen wordt in artikel 23 van de nieuwe faillissementswet van 8 augustus 1997.
(...) dat een vereffening van het faillissement meteen ook de vereffening van de naamloze vennootschap in zich houdt.
(...) dat een vereffening van het faillissement een einde stelt aan de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap zodat de afgevaardigde bestuurder (tweede verweerder) het beschikbaar batig saldo pro parte moet verdelen onder de aandeelhouders zoals de curatoren
terecht hadden te kennen gegeven in hun oproeping om aanwezig te zijn op de vereffeningsvergadering, betekend per gerechtsdeurwaardersexploot van 7 januari 1994 (Cloquet, Les Novelles, T. IV, Concordats et Faillites, nrs. 1711, 2736, 2742, Editie 1985)"
(arrest, tweede en derde blad).
Grieven
1. Eerste onderdeel
Volgens artikel 451 van de oude Faillissementswet alsook volgens het nagenoeg gelijk-
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luidende artikel 23 van de nieuwe Faillissementswet, houdt de rente van schuldvorderingen die niet gewaarborgd zijn door een voorrecht, pand of hypotheek, op te lopen vanaf
het vonnis van faillietverklaring, doch alleen ten aanzien van de boedel.
Uit deze bepaling volgt dat de loop van de interesten alleen wordt gestuit ten opzichte
van de boedel, doch niet ten opzichte van de schuldenaar zelf.
De aangifte van schuldvordering in het passief van de failliete boedel staat gelijk met
een aanmaning tot betaling die, met toepassing van artikel 1153, derde lid van het Burgerlijk Wetboek, moratoire interest doet lopen ten aanzien van de schuldenaar.
De schuldeisers kunnen de curator, die ook de gefailleerde vertegenwoordigt, aanspreken tot betaling van deze interesten zo blijkt dat er na betaling van alle schuldvorderingen
in hoofdsom een positief saldo overblijft.
Hieruit volgt dat de appèlrechters, door te beslissen dat de schuldeisers geen recht hebben op betaling van deze interesten en het beschikbare saldo bijgevolg niet aan hen, maar
wel aan de gefailleerde vennootschap moet worden uitgekeerd, de artikelen 1153 van het
Burgerlijk Wetboek, 451 en 496 van de oude Faillissementswet en 23 en 62 van de nieuwe Faillissementswet schenden.
2. Tweede onderdeel
Artikel 1865 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de vennootschap eindigt door verloop van de tijd waarvoor zij is aangegaan, door het tenietgaan van de zaak of door het
voltrekken van de handeling, door de dood van een van de vennoten, door de onbekwaamverklaring of het kennelijk onvermogen van een van hen of door de verklaring van een of
meer vennoten, dat zij niet langer tot de vennootschap willen behoren.
De vereffening van het faillissement valt niet onder toepassing van deze wetsbepaling.
Uit de artikelen 528 tot 536 van de oude Faillissementswet, die samen hoofdstuk VI
("vereffening van de failliete boedel") van Titel I van de oude Faillissementswet vormen,
kan evenmin worden afgeleid dat de vereffening van het faillissement de vereffening van
de vennootschap meebrengt of een einde stelt aan de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap.
Integendeel uit artikel 533 van de oude Faillissementswet volgt dat, wanneer de vereffening van de failliete boedel beëindigd is, de schuldeisers worden bijeengeroepen door
de rechter-commissaris en vervolgens op de vergadering van de schuldeisers de rekening
wordt besproken in tegenwoordigheid of na behoorlijke oproeping van de gefailleerde en
de schuldeisers hun mening te kennen geven over de verschoonbaarheid van de gefailleerde.
Naamloze vennootschappen die overeenkomstig artikel 102 van de oude Vennootschappenwet voor onbepaalde tijd zijn aangegaan, tenzij bij de statuten anders is bepaald,
en, behoudens bij gerechtelijke ontbinding, kunnen slechts worden ontbonden door een
besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
Overeenkomstig artikel 179 van de oude Vennootschappenwet wordt de wijze van vereffening van een vennootschap bepaald en de vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, voor zover niets anders is overeengekomen.
Hieruit volgt dat de appèlrechters, door te beslissen dat de vereffening van het faillissement meteen ook de vereffening van de vennootschap in zich houdt en de vereffening van
het faillissement een einde stelt aan de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, de artikelen 1865 (oud) van het Burgerlijk Wetboek, 528 tot 536 van de oude faillissementswet
en 102, 179 en 188 van de oude Vennootschappenwet schenden.

IV. Beslissing van het Hof
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1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het onderdeel niet aangeeft hoe en waardoor het arrest artikel 496 van de Faillissementswet van 18 april 1851 en artikel 62 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 schenden;
Dat het onderdeel, in zoverre het die wettelijke bepalingen als geschonden
aanwijst, bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk is;
Overwegende voorts dat, zowel krachtens artikel 451 Faillissementswet van 18
april 1851 als krachtens artikel 23 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997,
te rekenen vanaf het vonnis van faillietverklaring de rente van schuldvorderingen
die niet gewaarborgd zijn door een voorrecht, pand of hypotheek, ophoudt te lopen alleen ten aanzien van de boedel;
Dat hieruit volgt dat de moratoire interest op een niet bevoorrechte schuldvordering na het vonnis van faillietverklaring verder blijft lopen ten aanzien van de
schuldenaar en dit minstens vanaf de aangifte van de gewone schuldvordering in
het passief van de failliete boedel die gelijkstaat met een ingebrekestelling;
Overwegende dat de goedkeuring van de rekeningen van de curator, bedoeld
in het te dezen toepasselijk artikel 533 van de Faillissementswet van 18 april
1851, de sluiting van het faillissement voor gevolg heeft;
Dat de sluiting van het faillissement meebrengt, enerzijds, dat aan de opdracht
van de curator in regel een einde wordt gesteld en hij, onder meer, het eventueel
batig saldo aan de gefailleerde moet overhandigen en, anderzijds, dat de individuele schuldeisers hun rechten tegen de gefailleerde hernemen, onder meer, wat
betreft de na het vonnis van faillietverklaring vervallen interest;
Overwegende dat uit de samenhang van voormelde wetsbepalingen volgt dat
na de sluiting van het faillissement, de curator niet over het batig saldo mag beschikken door interest uit te betalen aan de schuldeisers en deze laatsten gerechtigd zijn de schuldenaar in betaling van die interest aan te spreken;
Overwegende dat het bestreden arrest, met eigen redenen en met verwijzing
naar het tussenarrest van 14 maart 2000, vaststelt dat:
1. de rekeningen van de curators op 20 januari 1994 aan de schuldeisers werden overgelegd en goedgekeurd;
2. na betaling van alle schuldeisers, een batig saldo overblijft van 6.331.279
BEF;
Dat het arrest vervolgens oordeelt dat de schuldeisers geen recht hebben op het
beschikbare batig saldo maar wel de gefailleerde vennootschap;
Dat het aldus zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede onderdeel
2.1. Grond van niet-ontvankelijkheid
Over de door de verweerders opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid van
het onderdeel: de eisers hebben geen belang:
Overwegende dat het onderzoek van de grond van niet-ontvankelijkheid niet te
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scheiden is van het onderzoek van het onderdeel;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
2.2. Het onderdeel zelf
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat te dezen de rekeningen van de curators op 20 januari 1994 aan de schuldeisers werden voorgelegd en goedgekeurd, hetzij voor de inwerkingtreding van de
Faillissementswet van 8 augustus 1997, en derhalve op die datum het faillissement geacht wordt te zijn gesloten;
Overwegende dat onder vigeur van de oude faillissementswet, het faillissement, ongeacht of het al dan niet wordt afgesloten met een ontoereikend actief,
niet van rechtswege de ontbinding van de vennootschap als gevolg heeft en dus
geen einde maakt aan het bestaan van de gefailleerde rechtspersoon;
Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat "een vereffening van het faillissement meteen ook de vereffening van de naamloze vennootschap in zich
houdt" en dat "een vereffening van het faillissement een einde stelt aan de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap zodat de afgevaardigd-bestuurder (verweerder) het beschikbaar saldo pro parte moet verdelen onder de aandeelhouders";
Dat de appèlrechters aldus hun beslissing dat de eisers gehouden zijn om het
beschikbaar saldo uit te betalen aan verweerder om die sommen te verdelen pro
parte onder de aandeelhouders van verweerster, niet naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het voor recht zegt dat de eisers qualitate qua gehouden zijn om het beschikbaar batig saldo uit te betalen aan verweerder om het pro parte te verdelen onder de aandeelhouders van verweerster,
alsmede uitspraak doet over de kosten;
Wijst het cassatieberoep voor het overige af;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt de eisers qualitate qua tot de helft van de kosten;
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
18 maart 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter –Verslaggever:
de h. Londers – Andersluidende conclusie van de h. Dubrulle2, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Verbist en De Gryse.
2 Het O.M. was van mening dat ook het eerste onderdeel gegrond was doordat het arrest oordeelde
dat de schuldeisers geen recht hebben op interesten, wat betekende dat ze van elke aanspraak daarop
uitgesloten werden, ook al zouden ze zich wenden tot de ware rechthebbende, de gefailleerde
vennootschap, behoorlijk vertegenwoordigd.
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Nr. 153
1° KAMER - 18 maart 2004

1º OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) WERKEN - BETALING - TERMIJN - OVERSCHRIJDING - INTERESTEN - EINDDATUM.
2º BETALING - INTERESTEN - MORATOIRE INTERESTEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN WERKEN - TERMIJN - OVERSCHRIJDING - EINDDATUM.
3º INTERESTEN — MORATOIRE INTERESTEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN - WERKEN BETALING - TERMIJN - OVERSCHRIJDING - EINDDATUM.
1º, 2° en 3° De interest waarop de aannemer recht heeft zo de termijn vastgesteld voor de
betaling van de hem verschuldigde sommen wordt overschreden, terwijl de uitvoering
van de overeenkomst geen aanleiding geeft tot betwisting, wordt berekend naar rato van
het aantal kalenderdagen vertraging tot de dag van de effectieve betaling en niet tot de
dag waarop het bestuur het betalingsorder van die sommen aan de post- en girodienst
overmaakt1. (Artt. 15.A, 3° en 15.D, M.B. 14 okt. 1964)
(VLAAMSE GEMEENSCHAP T. AERTS ALGEMENE ONDERNEMINGEN N.V.)

ARREST

(A.R. C.01.0560.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 juni 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 15.A, 3° en 15.D van het ministerieel besluit van 14 oktober 1964 aangaande de administratieve en technische contractuele bepalingen die het algemeen lastenkohier van de overeenkomsten van de Staat uitmaken;
- artikel 15.A,3°, in zijn versie zoals van toepassing vóór de wijziging bij artikel 1, III
van het ministerieel besluit van 24 november 1970;
- artikel 15.D in zijn versie zoals van toepassing vóór de wijziging bij artikel 1, VIII
van het ministerieel besluit van 29 april 1971.
1 Zie (algemeen) W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Acco, Leuven, 380; S.
STIJNS, "Chronique de Jurisprudence, Les obligations: Le régime général de l'obligation", J.T. 1999,
836, nr. 46; (bijzonder) M.-A FLAMME, A. DE GRANDRY en PH. MATHEÏ, Praktische Kommentaar bij de
reglementering van de Overheidsovereenkomsten, derde uitgave, 428; zie ook de zesde uitgave, deel
2, 283. e.v.
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Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest beslist dat partijen bij het opstellen van hun afrekening inzake de
interesten waarvoor het Hof van Beroep te Antwerpen een heropening der debatten beveelt, niet de dag van de afgifte van het betalingsorder aan de postcheque- en girodienst
maar wel het ogenblik, waarop de rekening van de aannemer is gecrediteerd, als einddatum voor de berekening van de interest in aanmerking behoeven te nemen, en dit op
grond:
"dat (eiseres) niet betwist dat op laattijdige betalingen intresten verschuldigd zijn overeenkomstig artikel 15.A en D van voornoemd ministerieel besluit (van 14 oktober 1964
aangaande de administratieve en technische contractuele bepalingen die het algemeen lastenkohier van de overeenkomsten van de Staat uitmaken);
dat zij wel de berekeningswijze der interesten aanvecht nu de aannemer foutieve principes zou hanteren met betrekking tot de in aanmerking te nemen data;
(...) dat luidens gezegd artikel 15.D intresten verschuldigd zijn na het verstrijken van de
vastgestelde termijn voor betaling; dat te dezen begin- en eindpunt van deze termijn in betwisting zijn;
(...) dat de aanvangsdatum begint te lopen vanaf de ontvangst door het bestuur van de
verklaring van schuldvordering van de aannemer; dat als begindatum dus geldt de eerste
werkdag volgend op het verzenden van de betalingsaanvragen aan het bestuur als zijnde
de dag waarop deze aanvraag normalerwijze werd ontvangen en dit vermoeden moet spelen bij gebreke aan bewijs van het effectief later ontvangen van de aanvragen;
(...) dat verder als dag der betaling niet geldt de dag van afgifte van het betalingsorder
aan de postcheque- en girodienst nu artikel 15.A,3°, enkel de termijnen vaststelt binnen
dewelke dient te worden betaald; dat betaling is geschied op het ogenblik dat de door de
aannemer aangeduide rekening is gecrediteerd in casu dus crediteren van de bijzondere rekening Kredietbank van de aannemer;
(...) dat de afrekening der interesten derhalve overeenkomstig deze beginselen dient te
geschieden en partijen hiervan uitgaande hun afrekening dienen op te maken".
Grieven
Artikel 15.A,3° van het ministerieel besluit van 14 oktober 1964, schrijft voor wat betreft de betaling van de werken: "Het betalingsorder van de aan de aannemer verschuldigde sommen wordt aan de postcheque- en girodienst bezorgd binnen de vijftig kalenderdagen te rekenen vanaf de dag waarop het bestuur de verklaring van schuldvordering heeft
ontvangen. In geval van eindvereffening van de aanneming, wordt deze termijn op tachtig
kalenderdagen gebracht of, indien zulks door het bijzonder lastenkohier voorzien is, op
honderd kalenderdagen voor de belangrijke en ingewikkelde aannemingen. De voormelde
termijnen van vijftig, tachtig en honderd kalenderdagen worden verlengd naar rato van de
overschrijding van vijf dagen die in het 2° hierboven aan de aannemer zijn verleend om
een behoorlijk met zegel beklede factuur in te dienen".
Artikel 15.D, eerste lid van hetzelfde ministerieel besluit bepaalt: "Zo de termijn vastgesteld voor de betaling wordt overschreden, terwijl de uitvoering van de overeenkomst
geen aanleiding heeft gegeven tot betwisting, dan heeft de aannemer recht op een intrest,
berekend naar rato van het aantal dagen vertraging (kalenderdagen) tegen de wettelijke
rentevoet volgens het burgerlijk recht, vermeerderd met 2 pct. 's jaars. Deze rentetoeslag
bedraagt 4,5 pct. 's jaars vanaf de honderd en eerste dag vertraging".
Het derde lid van hetzelfde artikel schrijft voor: "Om echter die intrest te bekomen,
moet de aannemer ten laatste op de dertigste kalenderdag na de dag waarop het saldo van
de overeenkomst wordt betaald, een schriftelijke aanvraag indienen die als schuldvordering geldt".
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Uit de samenlezing van de artikelen 15.A,3° en 15.D van het ministerieel besluit van 14
oktober 1964 vloeit voort dat wanneer het bestuur het betalingsorder niet binnen de voorgeschreven termijn aan de postcheque- en girodienst heeft bezorgd, en voor zover de aannemer tijdig zijn schriftelijke aanvraag indiende, de aan de aannemer verschuldigde intresten moeten berekend worden "naar rato van het aantal dagen vertraging (kalenderdagen)".
"Het aantal dagen vertraging" waarvan sprake in artikel 15.D van genoemd ministerieel
besluit, impliciet, doch zeker, verwijst naar het aantal kalenderdagen vertraging in het
overmaken door het bestuur van het betalingsorder aan de postcheque- en girodienst, zoals voorzien in artikel 15.A,3° van hetzelfde ministerieel besluit.
De intresten "naar rato van het aantal dagen vertraging (kalenderdagen)" mogen dan
ook alleen berekend worden tot aan het overmaken door het bestuur van het betalingsorder aan de postcheque- en girodienst, en niet tot op het ogenblik dat de rekening van de
aannemer is gecrediteerd.
Het bestreden arrest neemt evenwel aan dat voor de berekening van de op grond van artikel 15.D van het ministerieel besluit van 14 oktober 1964 verschuldigde intresten, als
dag der betaling niet geldt de dag van afgifte van het betalingorder aan de postcheque- en
girodienst, maar wel het ogenblik waarop de door de aannemer aangeduide rekening is gecrediteerd.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door te beslissen dat voor de berekening der intresten als "dag der betaling" het ogenblik van creditering van de rekening van de aannemer in aanmerking moet genomen worden, en niet het ogenblik van het overmaken van
het betalingsorder door het bestuur aan de postcheque- en girodienst, de in de aanhef van
het middel vermelde wetsbepalingen schendt.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijk artikel 15.A,3° van het
ministerieel besluit van 14 oktober 1964 aangaande de administratieve en technische contractuele bepalingen die het algemeen lastenkohier van de overeenkomsten van de Staat uitmaken, het betalingsorder van de aan de aannemer verschuldigde sommen aan de postcheck- en girodienst wordt bezorgd binnen de vijftig
kalenderdagen te rekenen vanaf de dag waarop het bestuur de verklaring van
schuldvordering heeft ontvangen; dat in geval van eindvereffening van de aanneming, deze termijn op tachtig kalenderdagen wordt gebracht of, indien zulks
door het bijzonder lastenkohier voorzien is, op honderd dagen voor de belangrijke en ingewikkelde aannemingen;
Dat, krachtens artikel 15.D van hetzelfde artikel, wanneer de termijn vastgesteld voor de betaling wordt overschreden, terwijl de uitvoering van de overeenkomst geen aanleiding heeft gegeven tot betwisting, de aannemer recht heeft op
een interest, berekend naar rato van het aantal dagen vertraging (kalenderdagen)
tegen de wettelijke rentevoet volgens het burgerlijk recht, vermeerderd met 2 pct.
per jaar; dat deze rentetoeslag 4,5 pct. per jaar bedraagt vanaf de honderd en eerste dag vertraging; dat, om die interest te kunnen verkrijgen, de aannemer ten
laatste op de dertigste kalenderdag na de dag waarop het saldo van de overeenkomst wordt betaald, een schriftelijke aanvraag moet indienen die als schuldvordering geldt;
Overwegende dat uit de samenhang van deze bepalingen volgt dat de interest,
naar rato van het aantal kalenderdagen vertraging, berekend wordt tot de dag van
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de effectieve betaling en niet tot de dag waarop het bestuur het betalingsorder
van de aan de aannemer verschuldigde sommen aan de postcheck- en girodienst
overmaakt;
Dat het middel faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
18 maart 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter –Verslaggever:
mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en van Eeckhoutte.

Nr. 154
1° KAMER - 18 maart 2004

1º ECONOMIE - EXPANSIEWET - NIJVERHEIDSGRONDEN - OPENBARE RECHTSPERSOON RECHT VAN TERUGKOOP - GELDIGHEIDSDUUR.
2º KOOP - NIJVERHEIDSGRONDEN - EXPANSIEWET - OPENBARE RECHTSPERSOON RECHT VAN TERUGKOOP - GELDIGHEIDSDUUR.
1º en 2° De gemeenrechtelijke beperking tot vijf jaren van het recht van wederinkoop is niet
van toepassing op het recht van terugkoop van een openbare rechtspersoon van
gronden voor de nijverheid, het ambachtswezen of de diensten1. (Art. 1660 B.W.; Art. 32,
§1 Wet 30 dec. 1970 betreffende de economische expansie)
(STAD AALST T. P. e.a.)

ARREST

(A.R. C.03.0099.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 oktober 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 32 van de wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie;
1 Zie de Memorie van Toelichting bij wet van 30 dec. 1970 betreffende de economische expansie,
Doc. Senaat 1969-1970, 354, p. 25.
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- de artikelen 1121, 1134, 1659 en 1660 van het Burgerlijk Wetboek;
- voor zoveel als nodig, artikel 18 van het besluit van de gemeenteraad van de stad
Aalst van 25 april 1989.
Aangevochten beslissingen
In het bestreden arrest verklaren de appèlrechters, met bevestiging van het beroepen
vonnis, de vordering van eerste verweerster tot machtiging van verkoop uit de hand van
het onroerend goed te Aalst gegrond en verklaren dat eiseres over geen recht van terugkoop meer beschikt met betrekking tot dit onroerend goed, op grond van de overwegingen
dat:
"Beoordeling
(...)
B.
a.
Artikel 32, §1 van de wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie
bepaalt:
'Wanneer een openbare rechtspersoon een tegemoetkoming van de Staat heeft genoten
voor de verwerving, de aanleg of de uitrusting van gronden voor de nijverheid, het ambachtswezen of de diensten, worden die gronden ter beschikking gesteld van de gebruikers door verhuring of door verkoop. In geval van verkoop, moet de authentieke akte
clausules bevatten die preciseren:
1. de economische bedrijvigheid die op de grond zal dienen te worden uitgeoefend alsmede de andere voorwaarden van zijn gebruik;
2. dat de openbare rechtspersoon of de Staat, vertegenwoordigd door (...), de grond zal
kunnen terugkopen in het geval dat de gebruiker de in 1° genoemde bedrijvigheid staakt
of in het geval dat hij de andere voorwaarden tot gebruik niet naleeft. Nochtans, op voorwaarde dat de openbare rechtspersoon hiermede instemt, zal de gebruiker het goed weer
kunnen verkopen, in welk geval de akte van wederverkoop de hierboven vermelde clausules moet bevatten (volgt dan de vermelding van de wijze waarop de prijs van de terugkoop zal berekend worden)'.
b.
Een en ander komt neer op een conventioneel recht van wederinkoop in hoofde van (eiseres) en geenszins een zakelijk recht.
Het in de wet van 1970 gebruikt begrip van 'terugkoop' heeft geen andere inhoud dat
het begrip 'wederinkoop' gebruikt in de artikelen 1659 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek.
Door de wet van 1970 is aan (eiseres) de verplichting opgelegd geworden om het voormelde recht van wederinkoop zoals omschreven in artikel 32, §1, op te nemen in de authentieke akte van verkoop aan de industrieel-gebruiker. Dit is ook effectief geschied bij
de verkoop van de industriegrond aan zekere BVBA Weverij G. en B. Vandenbergh, in de
authentieke akte van 21 september 1990 (zie stuk nr. 10 dossier curator).
De opneming van dit recht op wederinkoop in de authentieke verkoopakte, zoals geregeld in de wet van 1970, is een noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van dit recht.
Mocht - bij hypothese - dit recht niet zijn opgenomen in de authentieke verkoopakte voormeld, van 21 september 1990, dan zou er geen recht op wederinkoop zijn geweest. Er zou
- verder in die hypothese - kunnen worden vastgesteld dat (eiseres) (en wellicht ook de
notaris) de wet had overtreden; doch deze wetsovertreding zou in de relatie met de koper
geen gevolgen hebben gehad.
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De wet van 1970 legt de opneming van het recht van wederinkoop op in de authentieke
verkoopakte.
De wet 'op zich' doet het recht evenwel niet ontstaan.
Door de opneming van een en ander in de verkoopakte is het recht van wederinkoop
gecreëerd en geldt het als conventioneel recht.
c.
Waar het recht op wederinkoop/terugkoop een conventioneel recht is tot, valt het onder
artikel 1659 en volgende van het Burgerlijk Wetboek (Afdeling I. onder Hoofdstuk VI
'Nietigheid en ontbinding van de koop').
Artikel 1660 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat het recht van wederinkoop niet
voor langer dan vijf jaren kan worden bedongen. De wet is duidelijk: het recht wordt tot
die termijn van vijf jaren beperkt, indien het voor langer bedongen is.
Hoewel de wetgever dit uiteraard kon, heeft (hij) in de wet van 30 december 1970 geen
enkele termijn vastgelegd.
Aldus is het 'gemeen recht' namelijk het Burgerlijk Wetboek, van toepassing en dient
de termijn van vijf jaar geacht van toepassing te zijn op het recht van wederinkoop dat is
gecreëerd in de authentieke verkoopakte van 21 september 1990.
Hieruit volgt dat vanaf 22 september 1995 er geen recht van wederinkoop ten voordele
van (eiseres) meer bestond.
C.
a.
Het gemeenteraadsbesluit genomen op de gemeenteraad van 6 maart 1989 met betrekking tot de verkoop aan de BVBA Weverij Vandenbergh, later blijkbaar NV, bevat onder
artikel 18 het 'Recht van terugkoop' (stuk nr. 5, dossier (eiseres)).
Hierin wordt uitdrukkelijk verwezen naar het artikel 32, §1 van de wet van 30 december 1970. Zoals hierboven vastgelegd, bevat de wet geen termijn voor de duur van het
recht van wederinkoop, zodat de vijfjarige termijn van artikel 1660 van het Burgerlijk
Wetboek.
Het gemeenteraadsbesluit dient binnen de perken van de wet te blijven en kan bijgevolg
geenszins een langere termijn dan vijf jaar doen ontstaan.
b.
In de authentieke verkoopakte van 30 april 1999, met name waarin de curator van het
faillissement NV Weverij Vandenbergh het onroerend goed in der minne met machtiging
van de rechtbank, heeft verkocht aan de BVBA Flextex (op 9 mei 2001 reeds in staat van
faillissement verklaard...), is de clausule van het recht van wederinkoop opnieuw opgenomen (stuk nr. 9, dossier curator).
Dit brengt evenwel niet met zich mee dat het recht van wederinkoop toch zou hebben
voortbestaan dan wel opnieuw zou zijn ontstaan.
De clausule zoals opgenomen in de authentieke akte van 30 april 1999 verwijst uitdrukkelijk naar artikel 32, §1 van de wet van 30 december 1970, die het systeem van recht van
wederinkoop vastlegt en waaromtrent hierboven is besloten dat het kwestieuze recht hoe
dan ook beperkt is tot vijf jaar.
(Eiseres) beweegt zich buiten de grenzen van de wet van 30 december 1970 samen gelezen met artikel 1660 van het Burgerlijk Wetboek door voor te houden dat haar recht tot
wederinkoop ook nog na 21 september 1995 zou bestaan.
Op het ogenblik van de authentieke akte van 30 april 199 bestond het recht van wederinkoop in hoofde van (eiseres) al meer dan vier jaar niet meer.
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D.
Aldus heeft de eerste rechter terecht geoordeeld dat
- (eiseres) over geen recht van terugkoop meer beschikt;
- de verplichtingen voortvloeiend uit de artikelen 17 tot en met 21 van de algemene verkoopvoorwaarden 'Lion d'Or' niet meer dienen overgedragen te worden aan de nieuwe koper;
- de tussenkomst van (eiseres) bij de akte niet dient voorzien te worden.
Het hoger beroep is ongegrond".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Artikel 1659 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat het recht van wederinkoop een beding is waarbij de verkoper zich voorbehoudt de verkochte zaak terug te nemen, tegen de
teruggave van de oorspronkelijke prijs en de vergoeding waarvan sprake is in artikel 1673
van het Burgerlijk Wetboek. Overeenkomstig artikel 1660 van het Burgerlijk Wetboek
mag het recht van wederinkoop voor niet langer dan vijf jaren worden bedongen.
Artikel 32, §1 van de wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie
bepaalt dat wanneer een openbare rechtspersoon een tegemoetkoming van de Staat heeft
genoten voor de verwerving, de aanleg of de uitrusting van gronden voor de nijverheid,
het ambachtswezen of de diensten, die gronden ter beschikking gesteld worden van de gebruikers door verhuring of door verkoop.
In geval van verkoop, moet de authentieke akte volgens de bepalingen van artikel 32,
§1 van voormelde wet van 30 december 1970 clausules bevatten die het volgende preciseren: 1. de economische bedrijvigheid die op de grond zal dienen te worden uitgeoefend
alsmede de andere voorwaarden van zijn gebruik; 2. dat de openbare rechtspersoon of de
Staat, vertegenwoordigd door de Ministers die Economische Zaken of Streekeconomie en
Openbare Werken in hun bevoegdheid hebben, de grond zal kunnen terugkopen in het geval dat de gebruiker de in 1° genoemde bedrijvigheid staakt, of in het geval dat hij de andere voorwaarden tot gebruik niet naleeft.
Artikel 32, §1 van voormelde wet van 30 december 1970 bepaalt verder nog dat, op
voorwaarde dat de openbare rechtspersoon hiermede instemt, de gebruiker het goed weer
zal kunnen verkopen, in welk geval de akte van wederverkoop de hierboven vermelde
clausules moet bevatten.
Het recht van terugkoop, zoals bepaald in de Expansiewet dient onderscheiden te worden van het recht van wederinkoop zoals bepaald in de artikelen 1659 en 1660 van het
Burgerlijk Wetboek. De terugkoop, zoals bepaald in artikel 32, §1 van de Expansiewet,
geschiedt immers onder andere voorwaarden dan het recht van wederinkoop zoals bepaald
in artikel 1659 van het Burgerlijk Wetboek.
Meer bepaald geschiedt de terugkoop, zoals bepaald in de expansiewet, tegen de prijs
van de eerste verkoop door de overheid, aangepast overeenkomstig de schommelingen
van het door de regering bekendgemaakte indexcijfer van de consumptieprijzen. De infrastructuur en de gebouwen - met uitzondering van het materieel en de outillage - die de gebruiker toebehoren en op de grond zijn gelegen, worden teruggekocht tegen de verkoopwaarde. Indien echter de verkoopwaarde hoger ligt dan de kostprijs, zoals deze in de
boekhouding werd opgenomen verminderd met de inzake belastingen aangenomen afschrijvingen, dan zal de terugkoop tegen deze laatste prijs geschieden. De verkoopwaarde
en de aldus bepaalde kostprijs worden door de bevoegde rijksdiensten vastgesteld.
De wederinkoop, zoals bepaald in artikel 1659 van het Burgerlijk Wetboek, geschiedt
tegen de teruggave van de oorspronkelijke prijs en de vergoeding waarvan sprake in arti-
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kel 1673 van het Burgerlijk Wetboek. Overeenkomstig deze bepaling moet de verkoper
die van het beding van wederinkoop gebruik maakt, niet alleen de koopprijs vergoeden,
maar ook de wettig gemaakte kosten van de koop, de noodzakelijke herstellingen, alsmede de herstellingen die de waarde van het erf vermeerderd hebben, ten belope van die vermeerdering.
Bovendien betreft het recht van wederinkoop een louter conventioneel recht dat slechts
private belangen dient. Daarentegen dient het recht van terugkoop zoals bepaald in de Expansiewet het algemeen belang.
De wet betreffende de economische expansie heeft immers tot doel de economische expansie te bevorderen en geeft hiertoe aan de overheid de bevoegdheid gronden aan de kopen en te verkopen. De bedoeling van de wetgever was zonder enige twijfel aan de gronden een blijvende economische bestemming te geven. Het kan niet de bedoeling van de
wetgever geweest zijn om deze bestemming te beperken tot de duur van vijf jaren. Precies
daarom bepaalt artikel 32, §1 van de Expansiewet dat ingeval van verkoop de authentieke
akte de economische bedrijvigheid van de gronden dient te preciseren alsook een recht
van terugkoop dient te bevatten ingeval de economische bestemming niet wordt nageleefd.
Het recht van terugkoop, zoals bepaald in de Expansiewet, dient dan ook onderscheiden
te worden van het recht van wederinkoop, zoals bepaald in de artikelen 1659 en 1660 van
het Burgerlijk Wetboek. De bepalingen van de artikelen 1659 en 1660 van het Burgerlijk
Wetboek, op grond waarvan het recht van wederinkoop niet voor langer dan vijf jaren
mag worden bedongen, zijn dan ook niet van toepassing op dit recht van terugkoop zoals
bepaald in artikel 32, §1 van de Expansiewet.
De appèlrechters stellen vast dat eiseres industriegrond verkocht aan de BVBA Weverij
G. en B. Vandenbergh bij authentieke akte van 21 september 1990 en dat in deze akte een
recht op wederinkoop, zoals bepaald in de artikelen 32 van de wet van 30 december 1970
en 18 van het gemeenteraadsbesluit van de Stad Aalst van 25 april 1989, is opgenomen.
De appèlrechters overwegen dat het gemeen recht, en meer bepaald artikel 1660 van het
Burgerlijk Wetboek, op grond waarvan het recht van wederinkoop voor niet langer dan
vijf jaren worden bedongen, op dit recht van wederinkoop van toepassing is, zodat er vanaf 22 september 1995 geen recht van wederinkoop ten voordele van eiseres meer bestond.
De appèlrechters stellen nog vast dat in de authentieke verkoopakte van 30 april 1999,
waarin de curator van het faillissement NV Weverij Vandenbergh het onroerend goed
heeft verkocht aan de BVBA Flextex, de clausule van het recht van wederinkoop opnieuw
opgenomen is ten behoeve van eiseres. De appèlrechters oordelen evenwel dat dit niet met
zich meebrengt dat het recht van wederinkoop toch zou hebben voortbestaan of opnieuw
zijn ontstaan, nu dit recht van wederinkoop van eiseres al meer dan vier jaar niet meer bestond.
Door aldus het recht van terugkoop, zoals bepaald in de artikelen 32, §1 van de wet van
30 december 1970 betreffende de economische expansie en 18 van het gemeenteraadsbesluit van de Stad Aalst van 25 april 1989, te onderwerpen aan de maximumtermijn van
vijf jaar die van toepassing is op het recht van wederinkoop zoals bepaald in artikel 1659
van het Burgerlijk Wetboek, schenden de appèlrechters artikel 32, §1 van de wet van 30
december 1970 betreffende de economische expansie, 18 van voormeld gemeenteraadsbesluit van 25 april 1989, evenals de artikelen 1659 en 1660 van het Burgerlijk Wetboek, en
voor zoveel als nodig de artikelen 1134 en 1121 van het Burgerlijk Wetboek, nu zij aan de
overeenkomsten van 21 september 1990 en 30 april 1999 niet de gevolgen toekennen die
zij wettig tussen partijen en ten aanzien van derden hebben.
2. Tweede onderdeel
Artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat overeenkomsten die wettig zijn
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aangegaan partijen tot wet strekken.
Overeenkomstig artikel 1121 van het Burgerlijk Wetboek kan men bedingen ten behoeve van een derde, wanneer zulks de voorwaarde is van een beding dat men voor zichzelf
maakt.
De appèlrechters stellen vast dat eiseres industriegrond verkocht aan de BVBA Weverij
G. en B. Vandenbergh bij authentieke akte van 21 september 1990 en dat in deze akte een
recht op wederinkoop, zoals bepaald in de wet van 30 december 1970, is opgenomen.
De appèlrechters overwegen dat het gemeen recht, en meer bepaald artikel 1660 van het
Burgerlijk Wetboek op dit recht van wederinkoop van toepassing is, zodat er vanaf 22
september 1995 geen recht van wederinkoop ten voordele van eiseres meer bestond.
De appèlrechters stellen nog vast dat in de authentieke verkoopakte van 30 april 1999,
waarin de curator van het faillissement NV Weverij Vandenbergh het onroerend goed
heeft verkocht aan de BVBA Flextex, de clausule van het recht van wederinkoop opnieuw
opgenomen is. Aldus beslissen de appèlrechters impliciet, doch zeker dat in deze overeenkomst een beding ten behoeve van eiseres was opgenomen. De appèlrechters oordelen
evenwel dat dit niet met zich meebrengt dat het recht van wederinkoop toch zou hebben
voortbestaan of opnieuw zijn ontstaan, nu dit recht van wederinkoop van eiseres al meer
dan vier jaar niet meer bestond.
De verkoopovereenkomst van 30 april 1999 gesloten tussen de curator van het faillissement NV Weverij Vandenbergh en de BVBA Flextex, die een beding ten behoeve van eiseres bevat, dient onderscheiden te worden van de overeenkomst die op 21 september
1990 tussen eiseres en de BVBA Weverij G. en B. Vandenbergh werd afgesloten. Geen
enkele wettelijke bepaling verzet er zich tegen dat in de nieuwe verkoopovereenkomst van
30 april 1999 een nieuw recht van terugkoop ten behoeve van eiseres werd ingevoegd.
Door te beslissen dat dit beding ten behoeve van eiseres geen gevolg kan sorteren op
grond dat het recht van terugkoop van eiseres op 21 september 1995 definitief teniet gegaan is, kennen de appèlrechters aan de overeenkomst van 30 april 1999 niet de gevolgen
toe die zij wettig tussen partijen en ten aanzien van derden heeft (schending van de artikelen 1134 en 1121 van het Burgerlijk Wetboek). Voor zoveel als nodig schenden de appèlrechters ook de artikelen 32, §1 van de wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie en 1659 en 1660 van het Burgerlijk Wetboek, door te oordelen dat dit
recht van terugkoop van eiseres definitief vervallen was op 21 september 1995 en niet
meer kon worden bedongen in een latere overeenkomst.

IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 32, §1 van de Wet van 30 december 1970 betreffende
de economische expansie bepaalt:
"Wanneer een openbare rechtspersoon een tegemoetkoming van de Staat heeft
genoten voor de verwerving, de aanleg, of de uitrusting van gronden voor de nijverheid, het ambachtswezen of de diensten, worden de gronden ter beschikking
gesteld van de gebruikers door verhuring of door verkoop;
In geval van verkoop, moet de authentieke akte clausules bevatten die preciseren:
1. de economische bedrijvigheid die op de grond zal dienen te worden uitgeoefend alsmede de andere voorwaarden van zijn gebruik;
2. dat de openbare rechtspersoon of de Staat, vertegenwoordigd door de ministers die Economische Zaken of Streekeconomie en Openbare Werken in hun be-
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voegdheid hebben, de grond zal kunnen terugkopen in het geval dat de gebruiker
de in 1° genoemde bedrijvigheid staakt, of in het geval dat hij de andere voorwaarden tot gebruik niet naleeft;
Nochtans, op voorwaarde dat de openbare rechtspersoon hiermee instemt, zal
de gebruiker het goed weer kunnen verkopen, in welk geval de akte van wederverkoop de hierboven vermelde clausules moet bevatten";
Overwegende dat de vermelde wetsbepaling deel uitmaakt van een wetgeving
die, blijkens artikel 1 van dezelfde wet, de stimulering van de economische expansie en haar rechtmatige verdeling onder de gewesten beoogt en er mede toe
strekt aan de bedoelde gronden een blijvende economische bestemming te geven;
Dat de overheid te dien einde, in het openbaar belang, belangrijke inspanningen levert voor de aankoop, de aanleg en de uitrusting van, onder meer, industriële gronden;
Dat de wetgever in die context, krachtens het voormeld artikel 32, §1, het gebruik of het verwerven van de gronden afhankelijk maakt van de bestendiging
van de economische bedrijvigheid die erop wordt uitgeoefend en zodoende ook
voorziet in een eigen verplichte regeling van terugkoop die geenszins gelijkstaat
met de privaatrechtelijke bepalingen in het Burgerlijk Wetboek over het recht
van wederinkoop;
Dat die regeling uit de wet zelf voortvloeit, ook al legt artikel 32, §2, de verplichting op het recht van terugkoop op te nemen als een clausule in de authentieke akte van aankoop van de gronden;
Overwegende dat uit hetgeen voorafgaat voortvloeit dat de termijn van vijf jaren tot welke artikel 1660 van het Burgerlijk Wetboek het recht van wederinkoop, bedoeld in artikel 1659 van hetzelfde wetboek, beperkt, te dezen niet van
toepassing is;
Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat het in artikel 32, §2 van de wet
van 30 december 1970 bedoelde recht op terugkoop een conventioneel recht is
waarop ook artikel 1660 van het Burgerlijk Wetboek dat de uitoefening ervan
beperkt tot een termijn van vijf jaren, van toepassing is;
Dat zij door dit oordeel hun beslissing dat eiseres geen aanspraak meer kan
maken op een recht van terugkoop, niet naar recht verantwoorden en voormeld
artikel 32, §2, schenden;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
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18 maart 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter –Verslaggever:
de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 155
1° KAMER - 18 maart 2004

1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - RECHTSHANDELINGEN - STELLEN VAN
RECHTSHANDELINGEN VOOR REKENING VAN EEN ANDER - OPTREDEN ALS TEGENPARTIJ VAN DIE
ANDER - GEVOLG.
2º LASTGEVING - RECHTSHANDELINGEN - STELLEN VAN RECHTSHANDELINGEN VOOR
REKENING VAN EEN ANDER - UITVOERING VAN HET MANDAAT DOOR DE LASTHEBBER - LASTHEBBER
DIE OPTREEDT ALS TEGENPARTIJ VAN ZIJN LASTGEVER - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL - GEVOLG.
1º Het is een algemeen rechtsbeginsel dat diegene die voor rekening van een ander
rechtshandelingen moet stellen daarbij niet mag optreden als tegenpartij van die andere;
dergelijke handeling is uit haar aard nietig1.
2º Uit het algemeen rechtsbeginsel dat diegene die voor rekening van een ander
rechtshandelingen moet stellen daarbij niet mag optreden als tegenpartij van die ander,
volgt dat een lasthebber in de uitvoering van zijn mandaat niet mag optreden als
tegenpartij van zijn lastgever terzake van de te verrichten rechtshandeling. (Artt. 1984,
1991, 1993 en 1998 B.W.)
(NATIONALE KAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS, instelling met rechtspersoonlijkheid overeenkomstig
artikel 549 van het Gerechtelijk Wetboek e.a. T. AXA BELGIUM N.V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.02.0249.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 december 2000 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 32 tot 47, in het bijzonder de artikelen 32 en 39 en artikel 860 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 111, 1596 en de artikelen 1984 tot 2010 van het Burgerlijk Wetboek, bijzonder de artikelen 1984, 1991, 1993 en 1998;
- voor zover dit zou bestaan, het algemeen rechtsbeginsel dat een lasthebber in de uitvoering van zijn mandaat niet als tegenpartij mag optreden van zijn lastgever.
1 Zie: "Algemene rechtsbeginselen" in Jaarverslag van het Hof van Cassatie 2002-2003, 112 e.v.
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Aangevochten beslissingen
De appèlrechters verklaren het derdenverzet van de eisers ongegrond en verwijzen de
eisers in de kosten op grond van de hierna aangehaalde motieven, na te hebben vastgesteld 1) dat de betrokken akte van hoger beroep niet werd betekend aan de gekozen woonplaats maar aan de P. nr. 9 te Antwerpen en niet in handen van de gerechtsdeurwaarder
(tweede eiser) maar door achterlating van een kopie onder gesloten omslag op de wijze
voorzien bij artikel 38, §1 van het Gerechtelijk Wetboek en 2) dat de gerechtsdeurwaarder
niet is overgegaan tot uitvoering van de handeling waartoe derde verweerster hem had gemandateerd, dit is zelf de betekening ontvangen op zijn kantoor in haar naam en voor haar
rekening, en derhalve hij niet als tegenpartij is opgetreden in de akte van hoger beroep
zelf:
"(...) dat die vaststelling niet wegneemt het feit dat die gerechtsdeurwaarder (tweede eiser) op het ogenblik van de betekening van de akte van hoger beroep gemandateerde van
(derde verweerster) was; immers, te dezen, die keuze van woonplaats bij die gerechtsdeurwaarder op zijn kantoor en de aanvaarding ervan een conventionele lastgeving uitmaken
en niet louter een volmacht, zoals (de eisers) tevergeefs betogen;
Dat de vraag aan de orde is of, in die omstandigheden, (tweede eiser), door het enkele
feit van de betekening van de akte van hoger beroep aan (derde verweerster), een handeling verrichtte waarbij hij tegen haar, zijn lastgever, optreedt en haar tegenpartij voor die
akte en gebeurlijk de verdere procedure was;
(...) dat de keuze van woonplaats in de akte van betekening van een gerechtelijke beslissing in civiele zaken geldt ten aanzien van de rechtsvorderingen welke met die beslissingen verband houden en onder meer ten aanzien van de rechtsmiddelen die ertegen kunnen worden aangewend (...); dat zodanige keuze van woonplaats speciaal is en geldt alleen voor de gevolgen die verbonden zijn aan de uitvoering van de akte (...); dat bijgevolg, wanneer een partij in de akte van betekening van een vonnis keuze van woonplaats
doet bij een gerechtsdeurwaarder op diens kantoor, dit impliceert dat die partij aan die gerechtsdeurwaarder mandaat verleent om in haar naam en voor haar rekening op zijn kantoor de akte van hoger beroep tegen het betekende vonnis te ontvangen en de verplichting
oplegt tijdig van dat rechtsmiddel en van die akte kennis te geven aan die partij, zijn lastgever;
(...) dat nu, (tweede eiser) als mandataris van (derde verweerster) is opgetreden (belast
met de betekening van het vonnis, met de woonstkeuze bij hem en op zijn kantooradres,
implicerend persoonlijk conventioneel mandaat om betekeningen in verband met die akte
te ontvangen en ze aan de lastgever tijdig ter kennis te brengen of over te maken en met
de gedwongen uitvoering en tevens tijdens dat mandaat, - waarvan geen einde was gekomen door de betaling of anderszins, wat hij wist of althans behoorde te weten door de betekening van de beroepsakte -, ook als mandataris van (eerste en tweede verweersters)
(belast met de betekening van de beroepsakte en met de woonstkeuze bij hem en op zijn
kantooradres) tegen zijn lastgeefster (derde verweerster), dit de nietigheid van de beroepsakte tot gevolg heeft, zoals bij het bestreden arrest werd beslist;
(...) dat de nietigheid van de rechtshandeling gesteld met miskenning van het beginsel
dat een lasthebber zich niet als tegenpartij van zijn mandaat mag opstellen een relatieve
nietigheid is, die slechts kan worden ingeroepen door de persoon wiens private belangen
door dat beginsel beschermd worden of zijn vertegenwoordiger;
Dat de betekening van de betrokken beroepsakte een handeling is die strijdig is met het
belang van (derde verweerster), aangezien zij daardoor als partij betrokken blijft in een
gerechtsprocedure in hoger beroep, ondanks een rechterlijke beslissing in haar voordeel
die opnieuw in vraag wordt gesteld;
Dat de door (de eisers) ontwikkelde middelen en argumenten geen afbreuk doen aan
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wat bij het bestreden arrest werd beslist; dat het derdenverzet ongegrond is;
(...) dat anders zou moeten worden beslist mocht enkel woonstkeuze zijn gedaan op het
kantoor van de gerechtsdeurwaarder en niet bij de gerechtsdeurwaarder op zijn kantoor,
vermits men in dat geval niet kan spreken van lastgeving en het verbod dan niet geldt; dat
door aldus te handelen geen gevaar bestaat dat geen enkele gerechtsdeurwaarder op geldige wijze zijn ambt zou kunnen verlenen en de door (de eisers) geopperde hypothese van
absolute rechtsweigering alsdan wordt vermeden";
Grieven
1. Eerste onderdeel
Er bestaat geen algemeen beginsel van recht dat inhoudt dat de lasthebber niet mag optreden als tegenpartij van zijn lastgever in de uitvoering van zijn mandaat en dat de nietigheid voorschrijft van de door de lasthebber met schending van die regel gestelde rechtshandeling.
Te dezen hebben de appèlrechters beslist dat tweede eiser de litigieuze akte van beroep
heeft betekend met schending van "het beginsel dat een lasthebber zich niet als tegenpartij
van zijn mandaat mag opstellen bij de uitvoering van een handeling die hem werd opgedragen" en dat dit de nietigheid tot gevolg heeft van de betekening van de beroepsakte.
De betekening van de akte van beroep door tweede eiser kon evenwel op grond van het
door de appèlrechters aangehaalde beginsel niet worden nietig verklaard aangezien er ten
eerste naar Belgisch recht geen algemeen beginsel van recht bestaat dat aan de lasthebber
verbiedt op te treden als tegenpartij van zijn lastgever in de uitvoering van zijn mandaat
en aangezien ten tweede geen enkele wettelijke bepaling of algemeen rechtsbeginsel de
nietigheid voorschrijft van de door de lasthebber met schending van die regel gestelde
rechtshandeling.
Door de betekening van de akte van beroep nietig te verklaren, hebben de appèlrechters
de regels inzake lastgeving geschonden nu zij zonder wettige reden niet de door de wet
bepaalde gevolgen hebben gegeven aan de lastgeving en aan de rechtshandelingen gesteld
door de lasthebber (de artikelen 1984 tot 2010 van het Burgerlijk Wetboek, bijzonder
1984, 1991, 1993 en 1998) en voor zoveel als nodig, het geheel van de regels inzake betekening (de artikelen 32 tot 47 van het Gerechtelijk Wetboek) en artikel 860, lid 1 van het
Gerechtelijk Wetboek.
2. Tweede onderdeel
Dit onderdeel gaat uit van de veronderstelling dat er een algemeen beginsel van recht
zou bestaan volgens hetwelk het aan een lasthebber (op straffe van nietigheid) verboden is
in de uitvoering van zijn mandaat als tegenpartij van zijn lastgever op te treden en aldus
een contract met zichzelf af te sluiten, omwille van het belangenconflict waarin de lasthebber zich aldus zou bevinden.
Deze regel vindt enkel toepassing op het mandaat voor de uitvoering waarvan een tegenpartij vereist is en dat dus als voorwerp een meerzijdige rechtshandeling heeft, die een
wilsovereenstemming veronderstelt tussen de lasthebber die optreedt in naam van en voor
rekening van zijn lastgever en de partij met wie deze contracteert. Het verbod als tegenpartij op te treden in de handeling die de lasthebber dient te stellen voor zijn lastgever is
derhalve zonder voorwerp wanneer de lastgever aan de lasthebber opdraagt in zijn naam
en voor zijn rekening een eenzijdige rechtshandeling te stellen, die niet het tot stand brengen van een wilsovereenstemming met een tegenpartij veronderstelt.
Overeenkomstig artikel 32, 1° van het Gerechtelijk Wetboek wordt onder het begrip betekening verstaan de afgifte van een afschrift van een akte bij gerechtsdeurwaardersexploot. De betekening is derhalve een eenzijdige rechtshandeling die geen enkele wilsovereenstemming tussen de betekenende en de ontvangende partij vereist. Het mandaat waar-
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bij de lastgever aan de lasthebber opdraagt betekeningen te ontvangen in naam van en
voor rekening van de lastgever, heeft derhalve als voorwerp een eenzijdige rechtshandeling die niet het tot stand brengen van een wilsovereenstemming met een tegenpartij veronderstelt.
Het beginsel volgens hetwelk een lasthebber in principe niet als tegenpartij van zijn
lastgever kan optreden in de uitvoering van zijn mandaat, vindt derhalve geen toepassing
op het mandaat dat erin bestaat een betekening te ontvangen. Wanneer de lasthebber een
exploot betekent, kan hij derhalve niet worden beschouwd als de 'tegenpartij' van de persoon aan wie hij betekent. Wanneer de lasthebber een exploot ontvangt, kan hij niet worden beschouwd als de tegenpartij van de persoon die het exploot betekent of laat betekenen. Door de rechtshandeling uit te voeren die erin bestaat een exploot te betekenen of een
exploot te ontvangen, kan de gerechtsdeurwaarder-lasthebber derhalve onmogelijk een
schending begaan van het verbod als tegenpartij op te treden van zijn lastgever.
Te dezen hebben de appèlrechters vastgesteld dat de lastgeving aan tweede eiser ingevolge de woonstkeuze voor derde verweerster in de akte van betekening van het vonnis a
quo, erin bestond betekeningen te ontvangen in naam en voor rekening van derde verweerster. Door vervolgens te beslissen dat tweede eiser de litigieuze akte van hoger beroep heeft betekend aan de woonplaats van derde verweerster met schending van het beginsel dat een lasthebber zich niet als tegenpartij van zijn mandaat mag opstellen, hebben
de appèlrechters derhalve hun beslissing niet naar recht verantwoord (schending van alle
aangehaalde bepalingen, bijzonder artikel 32 van het Gerechtelijk Wetboek en het in het
middel aangehaalde algemeen rechtsbeginsel indien dit bestaat).
3. Derde onderdeel
Dit onderdeel gaat uit van de veronderstelling dat er een algemeen beginsel van recht
zou bestaan volgens hetwelk het aan een lasthebber (op straffe van nietigheid) verboden is
in de uitvoering van zijn mandaat als tegenpartij van zijn lastgever op te treden en aldus
een contract met zichzelf af te sluiten, omwille van het belangenconflict waarin de lasthebber zich aldus zou bevinden.
Wanneer het door de lastgever gegeven mandaat werd uitgevoerd met schending van
dit beginsel, kan de lastgever derhalve de lasthebber aansprakelijk stellen en/of de door de
lasthebber gestelde handeling aanvechten.
Te dezen hebben de appèlrechters vastgesteld, enerzijds, dat de opdracht die derde verweerster aan tweede eiser gaf erin bestond, ten gevolge van de woonstkeuze in de akte
van betekening door derde verweerster bij hem en op zijn kantoor, als lasthebber de betekening te ontvangen in naam en voor rekening van derde verweerster en ze aan haar ter
kennis te brengen of over te maken en tevens het vonnis uit te voeren, anderzijds, dat
"(tweede eiser) niet is overgegaan tot uitvoering van de handeling waartoe (derde verweerster) hem had gemandateerd, dit is zelf de betekening ontvangen op zijn kantoor in
haar naam en voor haar rekening (en) hij niet als haar tegenpartij is opgetreden in de akte
van hoger beroep zelf".
Nu de appèlrechters uitdrukkelijk hebben vastgesteld dat de lastgeving door derde verweerster verleend aan tweede eiser niet werd uitgevoerd, werd er geen rechtshandeling
gesteld door tweede eiser in uitvoering van het mandaat van derde verweerster waarvan
derde verweerster de nietigheid kon vorderen. De door de appèlrechters nietig verklaarde
rechtshandeling, zijnde de betekening van de akte van beroep aan derde verweerster,
vormde de uitvoering van de lastgeving door eerste en tweede verweerster verleend aan
tweede eiser. Enkel deze lastgevers voor wiens rekening en in wier naam de rechtshandeling is verricht, zouden tweede eiser betreffende de verrichte handeling kunnen aansprakelijk stellen of de in hun naam gestelde handeling kunnen aanvechten.
Door vast te stellen dat het mandaat gegeven door derde verweerster aan tweede eiser
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nooit werd uitgevoerd en dat de litigieuze rechtshandeling, met name de betekening van
de akte van beroep werd uitgevoerd in naam van en voor rekening van eerste en tweede
verweersters, en vervolgens deze rechtshandeling nietig te verklaren op verzoek van derde
verweerster die geenszins de lastgever was van die rechtshandeling, op grond van het beginsel "dat een lasthebber zich niet als tegenpartij van zijn mandaat mag opstellen", hebben de appèlrechters hun beslissing niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 111, 1596 en de artikelen 1984 tot 2010 van het Burgerlijk Wetboek, bijzonder de artikelen 1984, 1991, 1993 en 1998 en, voor zover dit zou bestaan, het algemeen rechtsbeginsel dat een lasthebber in de uitvoering van zijn mandaat niet als tegenpartij mag optreden
van zijn lastgever).
4. Vierde onderdeel
Dit onderdeel gaat uit van de veronderstelling dat er een algemeen beginsel van recht
zou bestaan volgens hetwelk het aan een lasthebber (op straffe van nietigheid) verboden is
in de uitvoering van zijn mandaat als tegenpartij van zijn lastgever op te treden en aldus
een contract met zichzelf af te sluiten, omwille van het belangenconflict waarin de lasthebber zich aldus zou bevinden.
Krachtens de artikelen 1984 en 1991 van het Burgerlijk Wetboek verbinden verbintenissen aangegaan door de lasthebber in naam van de lastgever binnen zijn mandaat, enkel
deze laatste. De gerechtsdeurwaarder die als lasthebber optreedt bij de betekening van de
beroepsakte, handelt derhalve niet in eigen naam en voor eigen rekening.
Na te hebben overwogen "Dat de vraag aan de orde is of, in die omstandigheden, (tweede eiser), door het enkele feit van de betekening van de akte van hoger beroep aan (derde
verweerster), een handeling verrichtte waarbij hij tegen haar, zijn lastgever, optreedt en
haar tegenpartij voor die akte en gebeurlijk de verdere procedure was", beslissen de appèlrechters dat "nu (tweede eiser) als mandataris van (derde verweerster) is opgetreden (...)
en tevens tijdens dat mandaat -(...)-, ook als mandataris van (eerste en tweede verweersters) (belast met de betekening van de beroepsakte en met de woonstkeuze bij hem en op
zijn kantooradres) tegen zijn lastgeefster (derde verweerster), dit de nietigheid van de beroepsakte tot gevolg heeft, zoals bij het bestreden arrest werd beslist".
De appèlrechters hebben aldus uitdrukkelijk vastgesteld dat tweede eiser bij de litigieuze betekening is opgetreden als mandataris van eerste en tweede verweerster. Door als
lasthebber van eerste en tweede verweerster de beroepsakte te betekenen, is tweede eiser
niet in eigen naam opgetreden. Tweede eiser was op dat moment niet als partij betrokken
bij de procedure in het kader waarvan hij als gerechtsdeurwaarder optrad. De appèlrechters vermochten dan ook niet uit de door hen gedane vaststellingen afleiden dat tweede eiser door de betekening van de litigieuze akte het beginsel heeft geschonden volgens hetwelk een lasthebber zich niet als tegenpartij van zijn mandaat mag opstellen (schending
van de artikelen 1984, 1991, 1993 en 1998 van het Burgerlijk Wetboek en, voor zover dit
zou bestaan, het algemeen rechtsbeginsel dat een lasthebber in de uitvoering van zijn
mandaat niet als tegenpartij mag optreden van zijn lastgever), en voor zoveel als nodig,
van de artikelen 111, 1596 en de artikelen 1984 tot 2010 van het Burgerlijk Wetboek.

IV. Beslissing van het Hof
Derde onderdeel
Overwegende dat het een algemeen rechtsbeginsel is dat degene die voor rekening van een ander rechtshandelingen moet stellen, daarbij niet mag optreden als
tegenpartij van die andere; dat dergelijke handeling uit haar aard nietig is;
Dat daaruit volgt dat een lasthebber in de uitvoering van zijn mandaat niet mag
optreden als tegenpartij van zijn lastgever ter zake van de te verrichten rechtshandeling;
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Overwegende dat het arrest vaststelt dat de derde verweerster woonstkeuze
heeft gedaan in de akte van betekening van 18 juni 1987 van het vonnis van 21
mei 1987 waarin de eerste en de tweede verweerster veroordeeld werden tot betaling van het bedrag van 1.106.670 BEF aan de derde verweerster;
Dat het arrest oordeelt dat uit die woonstkeuze volgt dat eiser van de derde
verweerster opdracht had "om betekeningen in verband met die akte te ontvangen en ze aan (derde verweerster) tijdig ter kennis te brengen of over te maken";
Dat het arrest op grond daarvan oordeelt dat eiser niet vermocht een beroepsakte tegen dit vonnis aan de derde verweerster te betekenen ten verzoeke van de
eerste en de tweede verweerster;
Dat het arrest met toepassing van voormeld rechtsbeginsel de voornoemde betekening van de beroepsakte nietig verklaart;
Overwegende dat het arrest, door vast te stellen dat eiser voor rekening van de
eerste en de tweede verweersters de beroepsakte heeft betekend aan de derde
verweerster op haar adres in België, niet vaststelt dat eiser ter zake van zijn opdracht om betekeningen te ontvangen op de gekozen woonst en tijdig ter kennis
te brengen van de derde verweerster, gehandeld heeft als tegenpartij van de derde
verweerster;
Dat het arrest aldus zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
18 maart 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter –Verslaggever:
de h. Dirix – Andersluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Gérard en Mahieu.
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- SLACHTOFFER VAN BELGISCHE NATIONALITEIT - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING TOEPASSELIJKE WET - VERDRAG VAN DEN HAAG VAN 4 MEI 1971 - TOEPASSINGSGEBIED GEVOLG.
VOERTUIG

3º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERKEERSONGEVAL OP DE WEG ONGEVAL IN HET BUITENLAND - EEN ENKEL VOERTUIG BETROKKEN - IN BELGIË INGESCHREVEN
VOERTUIG - SLACHTOFFER VAN BELGISCHE NATIONALITEIT - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING TOEPASSELIJKE WET - VERDRAG VAN DEN HAAG VAN 4 MEI 1971 - TOEPASSINGSGEBIED UITSLUITING.
1º Het verdrag van Den Haag van 4 mei 1971 inzake de wet welke van toepassing is op
verkeersongevallen op de weg bepaalt zowel de wet die van toepassing is op de
burgerlijke aansprakelijkheid als die welke van toepassing is op de voorwaarden en de
omvang van het herstel van schade uit een verkeersongeval, ongeacht de grondslag
ervan, op voorwaarde dat deze niet-contractueel is1. (Artt. 1 en 4.a) Verdrag van Den
Haag 4 mei 1971)
2º Het toepassingsgebied van het verdrag van Den Haag van 4 mei 1971 inzake de wet
welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg omvat de rechtsvordering die
gegrond is op art. 29bis W.A.M.-wet, dat de verzekeraars die de aansprakelijkheid
dekken van de eigenaar, de bestuurder of de houder van motorrijtuigen die bij een
verkeersongeval zijn betrokken, verplicht bepaalde soorten schade te vergoeden die
wordt geleden door slachtoffers van een dergelijk ongeval die geen bestuurder van de
betrokken voertuigen zijn2. (Artt. 1 en 4.a) Verdrag van Den Haag 4 mei 1971; Art. 29bis
W.A.M.-wet 1989)
3º Uit artikel 9 van het verdrag van Den Haag van 4 mei 1971 inzake de wet welke van
toepassing is op verkeersongevallen op de weg volgt dat artikel 2.5, volgens hetwelk dit
niet van toepassing is op regresvorderingen en subrogaties waarbij verzekeraars zijn
betrokken, niet doelt op de rechtstreekse vordering van benadeelden tegen de
verzekeraar3. (Artt. 2.5 en 9 Verdrag van Den Haag 4 mei 1971)
(BELGISCHE STAAT – Minister van Landsverdediging T. L.)

.
Conclusie van de Heer advocaat-generaal Werquin (vertaling):
Het middel lijkt niet te kunnen worden aangenomen.
1. Kwalificatie van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de
verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen.
a. Parlementaire voorbereiding.
Art. 47 van het ontwerp van wet houdende sociale bepalingen dat ingediend werd op 9
februari 1994, beoogde met name het lot te verbeteren van slachtoffers van lichamelijke
letsels ten gevolge van een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is. Dat
slachtoffer dient de aansprakelijkheid van de bestuurder van het motorrijtuig te bewijzen
en men wilde dus in het bijzonder de vergoeding van de door hen geleden schade vergemakkelijken4.
Het strekte ertoe een stelsel in te voeren waarbij diegene die een motorrijtuig in het verkeer brengt, namelijk de eigenaar of de houder, aansprakelijk is voor de lichamelijke letsels voortvloeiend uit een ongeval waarbij zijn voertuig betrokken is zonder de noodzake1 Zie concl. O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 “Memorie van toelichting”, Gedr.St. Senaat 1993-1994, nr. 980-1, p. 9.
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lijkheid het bewijs van een fout zijnerzijds te leveren5.
Art. 47 van het wetsontwerp strekte ertoe een nieuw artikel, art. 1385bis, in te voegen
in boek III, Titel IV, Hoofdstuk II van het Burgerlijk Wetboek dat betrekking heeft op
misdrijven en oneigenlijke misdrijven.
Die invoeging was de meest geschikte omdat zij onmiddellijk op artikel 1385 volgt dat
een vermoeden van fout invoert bij de eigenaar van een dier of van degenen die er zich
van bedienen, en dus met name betrekking heeft op dierlijke beweegkracht6.
Men diende het door het in het verkeer brengen van een motorrijtuig gecreëerde risico
in acht te nemen7.
De door het ontwerp gevolgde logica strekte er bovenal toe om in alle omstandigheden
de vergoeding van slachtoffers te verzekeren die, in tegenstelling tot de bestuurders, het
slachtoffer zijn van een situatie die ze zelf niet hebben willen creëren. Die personen vormen geen of slechts een gering gevaar voor de andere weggebruikers. De bestuurder van
het voertuig brengt daarentegen zo een kinetische kracht tot stand die op zich reeds een
onvermijdelijk risico creëert, zelfs al is de bestuurder een toonbeeld van voorzichtigheid8.
Die tekst voerde ten voordele van de zwakke weggebruikers een objectieve aansprakelijkheid in bij het in het verkeer brengen van motorrijtuigen9.
Aangezien de voorgestelde wetsbepalingen een van de fundamenten van ons recht betreffen, te weten het leerstuk van de burgerlijke aansprakelijkheid, betreuren verschillende
leden de werkwijze om de problematiek van de objectieve aansprakelijkheid bij verkeersongevallen in een sociale programmawet te behandelen10.
Bovendien rees daarbij de fundamentele vraag of het voorgestelde art. 1385bis B.W.
wel het aangewezen middel was om de beoogde doelstellingen te realiseren11.
Een lid was van oordeel dat het aangewende middel, te weten het voorgestelde art.
1385 B.W., niet in verhouding stond tot de nagestreefde doelstellingen.
Een ander lid betoonde zich eveneens voorstander van de idee om de problematiek van
de schadeloosstelling van de zwakke weggebruikers niet in het kader van de burgerlijke
aansprakelijkheid te regelen12.
Een lid vroeg zich af of men met name het doel van de verbetering van de situatie van
de zwakke weggebruiker niet beter kan bereiken zonder een beroep te doen op het begrip
“objectieve aansprakelijkheid” en stelde de volgende formulering als alternatief voor: “De
schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels (…) wordt vergoed door de verzekeringsmaatschappij van degene die het voertuig dat de schade heeft veroorzaakt, moet verzekeren”. Op die manier zou men overschakelen van een systeem van objectieve aansprakelijkheid naar een systeem van automatische schadevergoeding13.
M.b.t. art. 1385bis heeft de minister bijgevolg een alternatief voorstel gedaan dat het
voordeel opleverde dat het de bestuurders van motorrijtuigen niet met een foutloze aansprakelijkheid opzadelt. Vanuit politiek oogpunt viel het moeilijk de publieke opinie van
de rechtvaardigheid van een regeling te overtuigen die iemand voor schade aansprakelijk
stelt, waaraan hij geen schuld heeft. Met het alternatieve voorstel lag de nadruk op het
5 Senaat, o.c., 10.
6 Senaat, o.c., 31.
7 Senaat, o.c., 33.
8 Senaat, o.c., 34.
9 “Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer ARTS”, Gedr.St. Senaat
1993-1994, nr. 980-3, p. 4.
10 Senaat, o.c., 6.
11 Senaat, o.c., 16.
12 Senaat, o.c., 17.
13 Senaat, o.c., 21-22.
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“vergoedingsaspect”. Het zal voor de publieke opinie gemakkelijker te aanvaarden zijn
dat de verzekeraar van de bestuurder die met zijn voertuig bij een verkeersongeval betrokken is, het slachtoffer voor zijn lichamelijke schade vergoedt14.
Aangezien er zich binnen de Commissie een meerderheid aftekende ten gunste van de
regeling van de verplichte vergoeding van de zwakke weggebruikers die het slachtoffer
zijn van een verkeersongeval, werd een amendement goedgekeurd waarbij de nieuwe bepalingen zouden worden opgenomen in de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en die ondergebracht zouden
worden in een hoofdstuk met als opschrift “Vergoeding van bepaalde slachtoffers van verkeersongevallen”15.
De wetgever heeft dus niet gewild dat art. 29bis W.A.M.-wet een regel is die onder de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid valt.
b. Rechtsleer.
De rechtsleer is verdeeld over de kwalificatie van art. 29bis W.A.M.-wet.
Sommige auteurs nemen aan dat voornoemd artikel alleen maar het recht op vergoeding
bevestigt van het beschermde slachtoffer tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar van de
eigenaar, houder of bestuurder en zich verder niet uitspreekt over de aansprakelijkheidsregel die de tegemoetkoming van die verzekeraar zou verantwoorden16.
Andere auteurs houden staande dat het om een verzekering van de objectieve aansprakelijkheid van de verzekerde gaat doordat zijn voertuig in een verkeersongeval betrokken
is, ook al verdwijnt de aansprakelijke volledig achter degene die daadwerkelijk de schadevergoeding verschuldigd is, namelijk de verzekeraar17.
14 Senaat, o.c., 24.
15 Senaat, o.c., 40-42.
16 DUBUISSON, “Questions diverses: l’application de la loi dans le temps et dans l’espace, le préjudice
par répercussion, la situation du conducteur”, in L’indemnisation des usagers faibles de la route,
Dossiers du J.T. 2001, 145; FAGNART, “Le Fonds commun de garantie automobile devant la Cour d’arbitrage”, Bull. ass. 2000, 661; FREDERICQ, “Belgique. Assurance automobile. Protection des piétons et
des cyclistes. Une loi révolutionnaire: la loi du 30 mars 1994”, Bulletin d’information de l’AIDA
1994, p. 70-71, nr. 45; BOCKEN en GEERS, “De vergoeding van letselschade en schade door overlijden
bij verkeersongevallen, Belgisch recht”, T.P.R. 1996, 1235 e.v., alsook SIMOENS, “De nieuwe vergoedingsregel ten voordele van voetgangers en fietsers”, R.W. 1994-1995, 114; van dezelfde auteur, “De
gewijzigde vergoedingsregel ten voordele van voetgangers, fietsers en passagiers”, R.W. 1995-1996,
218, volgens wie het zou gaan om een systeem van persoonsverzekering met indemnitair karakter,
van hetzelfde type als de arbeidsongevallenverzekering; laten we erop wijzen dat SIMOENS in zijn eerste artikel sprak over een schadeverzekering met indemnitair karakter en dat hij het nu heeft over een
persoonsverzekering met indemnitair karakter; DE TEMMERMAN, “De nieuwe wetgeving inzake vergoeding van bepaalde slachtoffers van verkeersongevallen”, in Nieuwe wetgeving inzake echtscheiding,
cessie schuldvordering, medeëigendom, immuniteit bij beslag, politierechtbank, telefoonaftap, vergoeding verkeersslachtoffers. Een eerste commentaar, (205), 207-208.
17 DUBUISSON, in een eerste commentaar, “La loi sur l’indemnisation automatique de certaines victimes d’accidents de la circulation ou l’art du «clair-obscur»”, in L’indemnisation automatique de certaines victimes d’accidents de la circulation, Academia-Bruylant, 1995, p. 16, nrs. 39 e. v.; FAGNART,
in een eerste commentaar, “L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation après la réforme bâclée du 30 mars 1991”, A.R.A.R. 1994, nr. 12388; R.O. DALCQ, “L’indemnisation des dommages corporels des piétons et des cylistes”, J.T. 1991, p. 665-672; van dezelfde auteur, “La loi du 13
avril 1995 remplaçant l’article 29bis et abrogeant l’article 29ter inséré par la loi du 30 mars 1994
dans la loi du 21 novembre 1989”, A.R. 1995, nr. 12181; FONTAINE, Verzekeringsrecht 1999, 398;
CORNELIS, “De objectieve aansprakelijkheid voor motorrijtuigen”, R.W. 1998-1999, p. 521, die, op
grond van een extensieve opvatting van de burgerlijke-aansprakelijkheidsregel als zijnde een gewone
regel om de herstelkosten te verrekenen, van oordeel is dat art. 29bis wel degelijk een objectieve aansprakelijkheidsregel bevat, maar dat die regel enkel een verbintenis van de verzekeraar jegens het
slachtoffer inhoudt, zonder dat hij wordt geschraagd door een eigen aansprakelijkheidsschuld van de
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Een auteur is van oordeel dat uit art. 29bis een verbintenis sui generis ontstaat waarop
bijgevolg alle gemeenrechtelijke regels van het verbintenissenrecht moeten worden toegepast18.
c. Rechtspraak van uw Hof.
In een arrest van 28 maart 2000 heeft uw Hof beslist dat de politierechter die bevoegd
is om als strafrechter alleen kennis te nemen van de burgerlijke vorderingen die op een
strafvordering zijn gestoeld, niet bevoegd is om kennis te nemen van de vordering van de
slachtoffers en rechthebbenden gesteund op artikel 29bis W.A.M.-wet.
Uw Hof was met name van oordeel dat de civielrechtelijke bevoegdheid van de politierechter, die geadieerd wordt op grond van art. 138bis, 6 Sv. , begrensd blijft tot de burgerlijke rechtsvordering gestoeld op de in dit artikel vermelde misdrijven en tot de op deze
vordering gestoelde tussenkomst van de verzekeraar of het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, dat voor de ontvankelijkheid van deze tussenkomsten voor de strafrechter
enig verband met de te verrichten schuldbeoordeling, grondslag van de tegen de beklaagde ingestelde strafvordering en burgerlijke rechtsvordering, is vereist en dat de verplichting die artikel 29bis, eerste lid, W.A.M.-wet oplegt aan de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder of de houder van het motorrijtuig dat bij een
verkeersongeval betrokken is, om de lichamelijke letsels of het overlijden te vergoeden,
geen verband houdt met enige fout van de verzekerde19.
In zijn conclusie vóór dat arrest had proc.-gen. DU JARDIN in hoofdzaak, met name,
gezegd dat de schadeclaim gesteund op art. 29bis een zeer eigen karakter heeft ... . Het
klassieke systeem van de schuldaansprakelijkheid wordt in de door de wet omschreven
gevallen door een systeem – of een techniek - van automatische vergoeding vervangen. Er
mag van automatische vergoeding gesproken worden, omdat de vraag naar de schuld van
de eigenaar, bestuurder of houder van het in het ongeval betrokken voertuig niet aan de
orde dient te komen. Het vergoedingsstelsel uitgewerkt in art. 29bis W.A.M.-wet is aldus
niet gebaseerd op de vaststelling van enige aansprakelijkheid, zodat het ontbreken van
aansprakelijkheid in hoofde van de verzekerde geen weerslag heeft op de
vergoedingsplicht van zijn verzekeraar.
In het kader van art. 29bis moet het slachtoffer enkel het bewijs leveren van zijn fysieke
letsels, van de “betrokkenheid” van het voertuig van de verzekerde in een
verkeersongeval en van een oorzakelijk verband tussen het ongeval en de fysieke schade.
Als aan die voorwaarden is voldaan, is de verzekeraar van het in het verkeersongeval
“betrokken” voertuig tot vergoeding gehouden op grond van een wettelijke
vergoedingsplicht.
De wetgever heeft, met het invoeren van de uitzonderlijke regel van art. 29bis, zonder
aan het aansprakelijkheidsrecht te willen raken, de vergoeding van het zogenaamde
zwakke slachtoffer anders willen regelen.
Het vergoedingssysteem van het “zwakke slachtoffer” komt aldus voor als eens
techniek van vergoeding ter aanvulling van het wettelijk systeem van
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, dat onverkort blijft gelden. De
wetgever achtte het zelfs noodzakelijk eraan te herinneren dat de regels van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van toepassing blijven “op alles wat niet uitdrukkelijk
verzekeraar; de verzekeraar zou dus objectief aansprakelijk zijn louter door het feit dat hij een verzekeringsactiviteit uitoefent en alleen op die grond zou hij tot schadevergoeding gehouden zijn;
TUERLINCKX, “Artikel 29bis W.A.M.-wet: toepassing in de praktijk na de wetswijziging van 13 april
1995”, T.P.R. 1996, p. 8, nrs. 4 en 5.
18 SCHOORENS, “Verkeersongevallen met ‘zwakke weggebruikers’; het nieuwe vergoedingssysteem
van artikel 29bis WAM-wet. Het kwalificatieprobleem”, R.G.A.R. 1995, nr. 12.443.
19 A.R. P.99.0274.N, nr. 206.
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geregeld wordt” (art. 29bis, §5).
In een arrest van 21 juni 2000, heeft uw Hof geoordeeld dat de bij art. 29bis W.A.M.wet opgelegde verplichting tot schadeloosstelling bestaat wanneer niet kan worden bewezen dat de verzekerde op enigerlei wijze aansprakelijk is, en niet gegrond is op een overtreding die hij zou hebben begaan20.
2. Toepassing van het verdrag van Den Haag van 4 mei 1971 inzake de wet welke van
toepassing is op verkeersongevallen op de weg.
Het bestreden vonnis stelt vast dat het gaat om een ongeval waarbij slechts één enkel
voertuig was betrokken, dat in België was ingeschreven, dat door een Belg werd bestuurd,
waarin twee Belgische passagiers zaten en dat reed op buitenlands grondgebied, namelijk
in Bosnië.
Volgens het Rapport Explicatif van Mr. ERIC W. ESSÉN21 bestaat het toepassingsgebied
van het verdrag erin de wet te bepalen die van toepassing is op de burgerrechtelijke, nietcontractuele aansprakelijkheid voor ongevallen in het wegverkeer en ongeacht het gerecht
dat kennisneemt van de zaak.
Het verdrag heeft slechts betrekking op de wet die van toepassing is op de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, in tegenstelling tot de strafrechtelijke
aansprakelijkheid.
Het verdrag is slechts van toepassing op de niet-contractuele aansprakelijkheid.
De gebruikte term betekent dat het toepassingsgebied van het verdrag niet alleen de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid omvat van een persoon die door zijn schuld, zijn
nalatigheid of zijn onvoorzichtigheid schade bij een derde veroorzaakt, maar ook de op
het risico gegronde aansprakelijkheid.
Aldus, wanneer art. 4, a) en b), dat de gevallen bepaalt waarin wordt afgeweken van de
regel van de toepassing van de interne wet van de Staat op wiens grondgebied het ongeval
heeft plaatsgevonden, verwijst naar voertuigen of personen die bij het ongeval betrokken
zijn, wordt de term “betrokken” in zijn neutrale, objectieve betekenis gebruikt – in die zin
kan men zeggen dat een voertuig dat bij het ongeval betrokken is “behoort tot het
ongeval”, “een belang heeft bij het ongeval”, “aan het ongeval heeft deelgenomen” of “ er
een rol in heeft gespeeld” - aangezien de “aansprakelijkheid van een voertuig” in
sommige wetten een objectieve aansprakelijkheid is en men in het geval van een
aanrijding, niet kan weten of de aansprakelijkheid van een voertuig in het gedrang kan
komen voor men de toepasselijke wet heeft geraadpleegd die bijvoorbeeld een objectieve
aansprakelijkheid instelt.
Volgens het Rapport Explicatif rijst het probleem van de kwalificatie, aangezien het
20 A.R. P.00.0368.F, nr. 388; 12 dec. 2001, A.R. P.01.1236.F, nr. 695, 29 mei 2002, A.R.
P.02.0323.F, nr. 326; zie ook 8 okt. 2002, A.R. P.01.0999.N, nr. 511 dat oordeelt dat wanneer het
slachtoffer op grond van art. 29bis W.A.M.-wet van de verzekeraar van een bij een ongeval betrokken bestuurder, vergoeding van een deel van zijn schade heeft gevraagd en gekregen, hij van de verzekeraar van de voor het ongeval aansprakelijke bestuurder op grond van de artt. 1382 en 1383 B. W.
voor een zelfde schadepost vergoeding kan vorderen voor de op grond van art. 29bis WAM-wet nog
niet-vergoede schade; in een arrest van 23 jan. 2002, Bull.Ass. 2002, 251, heeft het Arbitragehof geoordeeld dat art. 29bis W.A.M.-wet Artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 een systeem van
objectieve aansprakelijkheid van de bestuurders van motorrijtuigen organiseert dat afwijkt van het
gemeenrecht van de burgerlijke aansprakelijkheid, aangezien de bestuurder van een motorrijtuig dat
bij een ongeval betrokken is zich niet kan onttrekken aan zijn verplichting om de door de slachtoffers
geleden lichamelijke schade te herstellen door zich te beroepen op de afwezigheid van een door hem
begane fout.
21 Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht, “Actes et documents de la onzième session
(7 au 26 octobre 1968) de la Conférence de La Haye de droit international privé”, T. III Accidents de
la circulation routière 1970, 200.

Nr. 156 - 19.3.04

HOF VAN CASSATIE

493

verdrag beperkt is tot de niet-contractuele aansprakelijkheid. De Conferentie achtte het
niet aangewezen daartoe een regel in het verdrag in te voegen; bijgevolg moeten in dat
verband de algemene conflictregels van elke verdragsluitende staat worden toegepast en
in de meeste gevallen zal de kwalificatie dus plaatsvinden volgens de lex fori.
Hoewel art. 1 de term “aansprakelijkheid” gebruikt, lijkt het mij, op zich, geen bijzonder vereiste uit te drukken. De stellers ervan wilden immers conflictregels opstellen voor
alle geschillen betreffende de vergoeding van slachtoffers van verkeersongevallen, ongeacht de inhoud van de kwestieuze wetten22.
Er zijn twee verklaringen voor het gebruik van die term. De eerste komt voort uit de
juridische context van de Haagse Conferentie: toentertijd maakten alle wettelijke
regelingen gebruik van de klassieke aansprakelijkheidsregels en geen ervan had al voor
verkeersongevallen een werkelijk mechanisme van vergoeding van rechtswege ingevoerd.
De aansprakelijkheid was de universele grondslag van het recht op herstel, zodat de
auteurs zeker geen beperking voor ogen hadden toen zij die term hanteerden. In feite – en
dat is de tweede verklaring – hebben zij uitgerekend die term in de groep woorden:
“burgerrechtelijke, niet-contractuele aansprakelijkheid” gebruikt opdat hij als steun zou
kunnen fungeren voor de twee adjectieven die ongetwijfeld heel duidelijke voorwaarden
opleggen. Het eerste toont aan dat het verdrag geen betrekking heeft op de strafrechtelijke
aansprakelijkheid en het tweede sluit alle problemen uit die verband houden met
contractuele aansprakelijkheid.
Met uitzondering van die twee beperkingen, hadden de regels in de zienswijze van de
stellers ervan wellicht een algemene draagwijdte en moesten ze, met een duidelijk streven
naar uniformiteit, toegepast worden zelfs als de grondslag van de interne wetten verschillend – mogelijk zelfs indemnitair – was23.
Zo lang verkeersongevallen onder toepassing vielen van het gemene recht van de artt.
1382 e.v. B.W., welke teksten betrekking hebben op aansprakelijkheid uit misdrijven en
oneigenlijke misdrijven, konden er geen moeilijkheden ontstaan: de interne Belgische
regels waren ongetwijfeld van dezelfde aard als die waarop het verdrag doelt. Maar sedert
de opname van art. 29bis W.A.M.-wet in het positieve recht, kan men zich afvragen of die
gelijkaardigheid nog bestaat. Dat artikel voert immers een systeem in van automatische
vergoeding, dat los staat van enige aansprakelijkheidsgedachte.
Kan men, op grond van een ruime opvatting van het begrip burgerrechtelijke nietcontractuele aansprakelijkheid, zeggen dat het Verdrag van Den Haag de werking in de
ruimte bepaalt van iedere regel van materieel recht die ertoe strekt het herstel van de
schade uit verkeersongevallen te regelen en de kosten ervan te verdelen tussen die
personen die dat risico doen ontstaan? Mijns inziens druist een dergelijke zienswijze niet
in tegen de tekst of de geest van het Verdrag zoals het blijkt uit het Rapport Explicatif.
Om te voorkomen dat moeilijkheden rijzen bij de kwalificatie van nochtans gelijkgestemde teksten die tot verschillende kwalificaties leiden, verdient het de voorkeur de aanknopingscategorie te universaliseren zodat zij regels kan bevatten die weliswaar een verschillende structuur hebben, maar hetzelfde doel beogen, namelijk het herstel van de schade ten gevolge van het in het verkeer brengen van motorrijtuigen24.
Een andere redenering volgen, zou indruisen tegen de bestaansreden van het verdrag
dat tot de Belgische rechtssfeer is gaan behoren. De stellers ervan wilden regels invoeren
22 LEGIER, “Sources extra-contractuelles des obligations, Conventions internationales, 1993”, J.C.P.
Droit international, Fasc. 553-3, p. 6.
23 LEGIER, Noot onder Fr. Cass. 1er civ., 4 feb. 1992, Dall. 1993, Jurisp., 13.
24 DUBUISSON, “Questions diverses: l’application de la loi dans le temps et dans l’espace, le préjudice
par répercussion, la situation du conducteur, in L’indemnisation des usagers faibles de la route”, Dossiers du J.T. 2001, 148-149.
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om het recht aan te wijzen dat geldt voor alle gevallen waarin het slachtoffer van een
verkeersongeval, zoals het wordt omschreven in art. 1, een vergoeding eist van de
bestuurder of de bewaarder van het betrokken voertuig. Het verdrag wil in het algemeen
de desbetreffende geschillen regelen. Niet meer ernaar verwijzen wanneer het gaat om
Belgische pleiters zou een groot stuk van de doeltreffendheid ervan wegnemen.
In die zin ook heeft het Hof van Cassatie van Frankrijk uitspraak gedaan in een arrest
van 4 februari 1992: het oordeelde dat het Verdrag van Den Haag van 4 mei 1971 inzake
de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg zowel de wet bepaalt die
van toepassing is op de burgerlijke aansprakelijkheid als die welke van toepassing is op de
voorwaarden en de omvang van het herstel van de schade, ongeacht de grondslag ervan,
op voorwaarde dat deze niet-contractueel is25.
Het Hof van Cassatie van Frankrijk heeft aldus uitspraak gedaan in het raam van de
toepassing van de Franse wet van 5 juli 1985. In die wet komen drie groepen redenen
voor die deze wet buiten het toepassingsgebied van de aansprakelijkheid doen vallen zodat ze dus iedere band met het Verdrag van Den Haag verliezen. Ten eerste zouden de bewoordingen zelf van de wet veelbetekenend zijn: noch in haar opschrift, noch in de bepalingen over de herstelvoorwaarden, maakt zij gewag van aansprakelijkheid of aansprakelijke. Zij spreekt daarentegen over recht op vergoeding en duidt niet de aansprakelijke
aan, maar wel degene die moet vergoeden, namelijk de verzekeraar van het betrokken
voertuig. Ten tweede verbiedt art. 2 de bestuurder of de houder van het voertuig jegens de
slachtoffers overmacht aan te voeren. Het is dus een opmerkelijke bepaling die wel degelijk het recht op vergoeding lijkt los te koppelen van elke oorzakelijkheidsgedachte. Ten
derde lijkt de betrokkenheid, een sleutelbegrip dat door de wetgever is ingevoerd om delicate discussies over het oorzakelijk verband te ontwijken, onderscheiden te zijn van de zogenaamd “klassieke” causaliteit26.
Overigens somt art. 2 van het Verdrag zes soorten gevallen op die buiten de toepassing
van het verdrag vallen. Die uitsluiting gebeurt om uiteenlopende redenen die echter in
twee groepen kunnen worden ondergebracht. De eerste groep omvat een aantal bijzondere
aansprakelijkheden die binnen de toepassingssfeer van het verdrag konden vallen, maar
die men eruit heeft willen weren wegens de specifieke problemen die ze opleveren. De
andere omvatten aangelegenheden die hoe dan ook niet tot het domein van de aansprakelijkheid behoren en veeleer onder het verzekeringsrecht of onder de sociale zekerheid vallen. Omdat voornoemde gevallen wel in verband staan met het aansprakelijkheidsrecht,
hebben de stellers van het verdrag, om alle twijfels weg te nemen, toch uitdrukkelijk vermeld dat ze uitgesloten zijn27.
In de eerste groep doelt de uitsluiting op de aansprakelijkheid van fabrikanten,
verkopers of herstellers van voertuigen, de aansprakelijkheid van de eigenaar van een
verkeersweg en van elke persoon die verantwoordelijk is voor het onderhoud daarvan of
voor de veiligheid van de gebruikers, de aansprakelijkheid voor handelingen van derden,
25 Dall. 1993, Jurisp., 13.
26 LEGIER, o.c., 14; zie ook LARROUMET, “L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation:
l’amalgame de la responsabilité civile et de l’indemnisation automatique”, Dall. 1985, Chron. 237;
GROUTEL, “Le fondement de la réparation instituée par la loi du 5 juill. 1985”, JCP 1986.I.3244;
“L’implication du véhicule dans la loi du 5 juill. 1985”, Dall. 1987, Chron. 1; WIEDERKHER, “De la loi
du 5 juill. 1985 et de son caractère autonome”, Dall. 1986, Chron. 255; VINEY, “Réflexions après
quelques mois d’application des art. 1er à 6 de la loi du 5 juillet 1985 modifiant le droit à indemnisation des victimes d’accidents de la circulation”, Dall. 1986, Chron. 209; BIGOT, “Les trois lectures de
la loi Badinter”, JCP 1987.I.3278; CHARTIER, “Accidents de la circulation”, n° spécial Rec. Dalloz
1986; CHABAS, Le droit des accidents de la circulation, 2e uitg., 1988; LEGEAIS, Circulation routière. –
L’indemnisation des victimes d’accidents, 1986.
27 LEGIER, o.c., 7.
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met uitzondering van de aansprakelijkheid van de eigenaar van een voertuig of van de
principaal of de meester, regresvorderingen tussen aansprakelijke personen.
In de tweede groep slaat de uitsluiting op regresvorderingen en subrogaties voor zover
hierbij verzekeraars, instellingen op het gebied van de sociale zekerheid en
waarborgfondsen, zijn betrokken.
Het gemeenschappelijke kenmerk van de aangelegenheden die in de artt. 2-5 en 2-6
worden uitgesloten, is dat ze buiten het aansprakelijkheidsrecht liggen. Zulks is het geval
met de regresvorderingen en subrogaties waarbij verzekeraars zijn betrokken. Die rechtsvorderingen vallen vaak onder een andere wet dan de lex loci delicti. Wat de regresvordering van een aansprakelijkheidsverzekeraar tegen een mededader of diens verzekeraar betreft, was de uitsluiting vooral nodig omdat het verdrag reeds de regresvorderingen tussen
mededaders zelf uitgesloten had: dat moest dus ook gebeuren voor de regresvorderingen
waarbij hun verzekeraars zijn betrokken. De rechtstreekse vordering tegen een verzekeraar, die nauw verband houdt met de toepassing van de aansprakelijkheidsregels, valt
daarentegen wel binnen het toepassingsgebied van het verdrag, dat daaromtrent specifieke
regels bevat (art. 9)28.
3. Besluit.
Aangezien art. 29bis W.A.M.-wet een systeem instelt voor de automatische vergoeding
van de lichamelijke letsels van slachtoffers van verkeersongevallen, los van elke
aansprakelijkheid van de bestuurder of de houder die bij het ongeval is betrokken, beslist
het bestreden vonnis niet naar recht dat voornoemd artikel een aansprakelijkheidsregel
bevat.
Toch verantwoordt het bestreden vonnis naar recht zijn beslissing dat art. 4, a) van het
verdrag van Den Haag van 4 mei 1971, dat voorziet in de toepassing van de interne wet
van de Staat van inschrijving, namelijk de Belgische wet, en in dit geval voornoemd art.
29bis, van toepassing is, aangezien dat verdrag zowel de wet bepaalt die van toepassing is
op de burgerrechtelijke aansprakelijkheid als die welke van toepassing is op de systemen
die het slachtoffer van een verkeersongeval een recht op de vergoeding van de geleden
schade toekennen, los van enige aansprakelijkheid, op voorwaarde dat zij nietcontractueel is en aangezien art. 2.5 van het Verdrag niet doelt op de rechtsvordering of
de regresvordering van het slachtoffer tegen een verzekeraar.
Besluit: verwerping.
ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0037.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 20 juni 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. Middelen
Eiser voert een middel aan.
Het is als volgt gesteld.
Geschonden wetsbepalingen
28 LEGIER, o.c., 8.
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- de artikelen 1, 2.5, 3 en 4. a) van het Verdrag van Den Haag van 4 mei 1971 inzake de
wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg, goedgekeurd bij de wet
van 10 februari 1975;
- artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals het ingevoegd werd bij de wet van 30
maart 1994 en gewijzigd bij de wet van 13 april 1995;
- de artikelen 3, eerste lid, 1382, 1383 en 1384, derde lid van het Burgerlijk Wetboek.
Bestreden beslissing
Het bestreden vonnis, dat hieromtrent het beroepen vonnis bevestigt, was van oordeel
dat in dit geval geen toepassing diende gemaakt te worden van artikel 3, eerste lid van het
Burgerlijk Wetboek, dat de wetten van politie van de plaats van het ongeval toepasselijk
maakt, maar wel van artikel 4. a) van het Verdrag van Den Haag inzake de wet welke van
toepassing is op verkeersongevallen op de weg, volgens hetwelk de aansprakelijkheid van
de bestuurder van het (enige) voertuig dat bij het ongeval is betrokken wordt geregeld bij
de interne wet van de Staat van inschrijving, namelijk, in dit geval, artikel 29bis van de
Belgische wet van 21 november 1989 dat een automatische schadevergoeding van de zogenaamde "zwakke" weggebruiker door de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid
"auto" van de bestuurder invoert.
Grieven
Artikel 1, eerste lid van het Verdrag van Den Haag inzake de wet welke van toepassing
is op verkeersongevallen op de weg luidt als volgt:
"Dit Verdrag bepaalt de wet die van toepassing is op de burgerrechtelijke, niet-contractuele aansprakelijkheid voor ongevallen in het wegverkeer en wel ongeacht voor welke
rechter vorderingen ter zake dienen te worden gebracht"
terwijl artikel 2.5 als volgt luidt:
"Dit Verdrag is niet van toepassing op regresvorderingen en subrogaties voor zover
hierbij verzekeraars zijn betrokken...".
Artikel 3 is als volgt gesteld:
"De van toepassing zijnde wet is de interne wet van de Staat op welks grondgebied het
ongeval heeft plaatsgevonden".
Die bepaling stemt overeen met de regel van internationaal privaatrecht die neergelegd
is in artikel 3, eerste lid van het Belgische Burgerlijk Wetboek dat bepaalt dat de wetten
van politie van een Staat toepasselijk zijn op de feiten die op het grondgebied van die
Staat zijn gepleegd, ongeacht de nationaliteit van de pleger.
Artikel 4 wijkt van die algemene regel af:
"Onverminderd de regeling vervat in artikel 5 wordt in de volgende gevallen afgeweken van het bepaalde in artikel 3:
a) wanneer slechts een enkel voertuig bij het ongeval is betrokken en dit voertuig is ingeschreven in een andere Staat dan die op welks grondgebied het ongeval heeft plaatsgevonden, is de interne wet van de Staat van inschrijving van toepassing op de aansprakelijkheid;
b) [...]
c) [...]".
Het bestreden vonnis heeft beslist dat, aangezien bij het litigieuze ongeval slechts één
enkel voertuig was betrokken, dat in België was ingeschreven, door een Belg werd bestuurd en waarin twee Belgische passagiers zaten, onder wie verweerder, voor het herstel
van de door laatstgenoemde geleden schade, toepassing diende te worden gemaakt van ar-
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tikel 29bis van de wet van 21 november 1989, daar die bepaling betrekking heeft op de
aansprakelijkheid van de bestuurder die bij het litigieuze ongeval betrokken is en zij
krachtens voornoemd artikel 4. a) van het Haags Verdrag moet worden toegepast.
"Betreffende de mogelijke toepassing van artikel 29bis, is de rechtbank van oordeel dat
het een aansprakelijkheidsregel bevat en het dus geen uitzondering is in de zin van artikel
2.5 van het Haags Verdrag; dat artikel, dat gewijzigd werd bij artikel 1 van de wet van 13
april 1995, voert immers het hanteren van de aansprakelijkheidsregels in voor alles wat
niet bij de wet van 21 november 1989 is geregeld".
Anders gezegd, op grond dat artikel 29bis een regel zou bevatten betreffende de aansprakelijkheid van de bestuurder van het bij het ongeval betrokken voertuig en op grond
dat het voertuig in België is ingeschreven, heeft de rechtbank de toepassing afgewezen
van de algemene regel die vervat is in artikel 3, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek en
in artikel 3 van het Haags Verdrag, volgens hetwelk de toepasselijke wet de wet is van het
land waar het ongeval is gebeurd.
Eiser acht die beslissing niet naar recht verantwoord.
De vergoedingsplicht die door artikel 29bis is ingevoerd ten voordele van de zogenaamde "zwakke" weggebruikers bestaat los van enige aansprakelijkheid van de verzekerde, hetgeen inhoudt dat artikel 29bis niet gegrond is op de aansprakelijkheid, ook al was
ze louter objectief, van de bestuurder van het verzekerde voertuig, maar op de regel van
de "automatische" vergoeding door de verzekeraar.
Artikel 29bis van de wet van 21 november 1989, dat de zogenaamde "zwakke" slachtoffers van verkeersongevallen wil beschermen, voert daartoe een directe en automatische
vergoedingsregeling in door het slachtoffer een vorderingsrecht tegen de bij het ongeval
betrokken verzekeraar te verlenen. Het gaat om een systeem van persoonsverzekering met
indemnitair karakter, los van enige aansprakelijkheid. De verplichting voor de verzekeraar
om de "zwakke" weggebruiker te vergoeden, vereist dus niet noodzakelijk dat laatstgenoemde aantoont dat de bestuurder een fout heeft begaan en dat hij aansprakelijk is.
Dit wordt bevestigd door de parlementaire voorbereiding van de wet.
In de inleiding door de indiener van het wetsvoorstel (wijzigingswet van 13 april 1995)
kan men het volgende lezen:
"De programmawet van maart 1994 heeft reeds een vorm van objectieve aansprakelijkheid voor motorrijtuigen in de wetgeving ingevoerd. Het principe werd wetstechnisch gerealiseerd door de invoeging van een artikel 29bis in de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte objectieve aansprakelijkheidsverzekering van motorrijtuigen
Oorspronkelijk was het de bedoeling van de regering om de objectieve risicoaansprakelijkheid op te nemen in het Burgerlijk Wetboek onder het hoofdstuk betreffende de onrechtmatige daad (artikelen 1382 en volgende).
De senatoren hadden echter bezwaren tegen een wijziging van de fundamenten van het
burgerlijk recht en kozen voor een systeem van automatische schadeloosstelling dat alleen
in de verzekeringswet zou worden ingeschreven".
In de toelichting bij artikel 1, §1, (van de wet van 13 april 1995) lezen we het volgende:
"(De vertegenwoordiger van de minister) (...) stelt voor om een uitzondering te voorzien op de tussenkomst van het gemeenschappelijk motorwaarborgfonds, met name voor
het ongeval dat aan toeval te wijten is.
Ook bij 'toeval' moet de verzekeraar, en niet het gemeenschappelijk motorwaarborgfonds tussenkomen.
In een verzekeringssysteem dat op fout gebaseerd is, is het normaal dat de verzekeraar
niet tussenkomt als het ongeval door toeval gebeurt.
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In het systeem van de automatische schadeloosstelling wordt dus niet meer geredeneerd
in termen van fout en het is dus ook niet meer dan logisch om voor dit geval een uitzondering te maken, temeer daar de verzekerde en de verzekeraar bekend zijn".
De omstandigheid dat de verzekeraar die ingevolge artikel 29bis verplicht is de "zwakke" slachtoffers te vergoeden, de "B.A. Auto"-verzekeraar van de bestuurder is en dat artikel 29bis ingeschreven is in de wet betreffende de verplichte auto-aansprakelijkheidsverzekering van de bestuurder, belet niet dat 29bis een "automatische" vergoedingsregeling
heeft ingevoerd die geen enkele aansprakelijkheid, zelfs geen objectieve, van de bestuurder impliceert.
Artikel 29bis is dus geen regel die enige aansprakelijkheid van de bestuurder impliceert
of een regel "die van toepassing is op de aansprakelijkheid" in de zin van artikel 4. a) van
het Verdrag van Den Haag.
Het feit dat het een "soort" objectieve aansprakelijkheid zou invoeren, maakt het daarom nog niet verwant met een wet "die van toepassing is op de aansprakelijkheid", aangezien het uitgerekend een regeling invoert die los staat van enige aansprakelijkheid.
De in artikel 4. a) van het Haags Verdrag bedoelde afwijking moet dus, aangezien zij
een uitzondering is op de algemene regel van de toepassing van de wet van het ongeval,
op beperkende wijze worden uitgelegd.
Uit die overwegingen volgt, anders dan het vonnis heeft beweerd, dat artikel 29bis geen
aansprakelijkheidsregel bevat. Verweerders vordering tegen (eiser) tot herstel van zijn
schade kan, in feite, vergeleken worden met een regresvordering waarbij de verzekeraar
betrokken is, zoals bedoeld in artikel 2.5 van het Haags Verdrag, en waarop, bijgevolg,
niet voornoemd artikel 4. a) van dat Verdrag van toepassing was, maar wel artikel 3, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek.
Daaruit volgt dat de beslissing volgens welke krachtens artikel 4. a) van het Haags Verdrag toepassing moet worden gemaakt van de Belgische wet, meer bepaald van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989, op grond dat die bepaling een aansprakelijkheidsregel bevat, niet naar recht verantwoord is en alle in de aanhef van het middel aangewezen
wetsbepalingen schendt, en meer bepaald de artikelen 29bis van de wet van 21 november
1989 en 3, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, alsook de artikelen 3 en 4. a) van het
Haags Verdrag, in zoverre dit van toepassing is op de regresvordering van verweerder.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 1 van het Verdrag van Den Haag van 4 mei 1971 inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg bepaalt
dat dit verdrag de wet bepaalt die van toepassing is op de burgerrechtelijke, nietcontractuele aansprakelijkheid voor ongevallen in het wegverkeer en wel ongeacht voor welke rechter vorderingen ter zake dienen te worden gebracht;
Dat luidens artikel 4. a) van voornoemd verdrag, wanneer slechts een enkel
voertuig bij het ongeval is betrokken en dit voertuig is ingeschreven in een andere Staat dan die op welks grondgebied het ongeval heeft plaatsgevonden, de interne wet van de Staat van inschrijving van toepassing is op de aansprakelijkheid, met name jegens een slachtoffer dat passagier was, indien het zijn gewoon
verblijf had in een andere Staat dan in die op welks grondgebied het ongeval
heeft plaatsgevonden;
Overwegende dat genoemd verdrag zowel de wet bepaalt die van toepassing is
op de burgerlijke aansprakelijkheid als die welke van toepassing is op de voorwaarden en op de omvang van het herstel van schade uit een verkeersongeval,
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ongeacht de grondslag ervan, op voorwaarde dat deze niet-contractueel is;
Dat het toepassingsgebied van het verdrag bijgevolg de rechtsvordering omvat
die gegrond is op artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, dat de verzekeraars die de aansprakelijkheid dekken van de eigenaar, de bestuurder of de houder van motorrijtuigen die bij een verkeersongeval zijn betrokken, verplicht bepaalde soorten schade te vergoeden die wordt geleden door slachtoffers van een
dergelijk ongeval die geen bestuurders van de betrokken voertuigen zijn;
Overwegende dat uit artikel 9 van voornoemd verdrag volgt dat artikel 2.5,
volgens hetwelk dit niet van toepassing is op regresvorderingen en subrogaties
waarbij verzekeraars zijn betrokken, niet doelt op de rechtstreekse vordering van
benadeelden tegen de verzekeraar;
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat bij het ongeval slechts één
enkel voertuig was betrokken, dat in België was ingeschreven, dat door een Belg
werd bestuurd, waarin twee Belgische passagiers zaten, onder wie verweerder,
en dat reed op het grondgebied van Bosnië;
Dat het naar recht beslist, weliswaar op een foutieve grond, toepassing te maken van de Belgische wet, krachtens artikel 4 van het Haags Verdrag, en eiser te
veroordelen om verweerder te vergoeden op grond van artikel 29bis van de wet
van 21 november 1989;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
19 maart 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. De Bruyn en Simont.

Nr. 157
1° KAMER - 19 maart 2004

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - "FRAUS OMNIA CORRUMPIT" BURGERLIJKE ZAKEN - UITWERKING.
Een bedrieglijke akte kan ingevolge het algemeen rechtsbeginsel "Fraus omnia corrumpit"
aan derden noch aan de partijen worden tegengeworpen; laatstgenoemden kunnen
weigeren aan een dergelijke akte uitwerking te verlenen en de schuldenaar beletten het
door hem beoogde, verboden resultaat te bereiken, daartoe hoeft zelfs geen pauliaanse
rechtsvordering op grond van art. 1167 B.W. te worden ingesteld1. (Algemeen
rechtsbeginsel "Fraus omnia corrumpit")
1 Zie Cass., 3 okt. 1997, A.R. C.96.0318.F, nr. 386; 6 nov. 2002, A.R. P.01.1108.F, nr. 584 en concl.
adv.-gen. SPREUTELS.
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(TOREXMED B.V.B.A. T. ASSOCIATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES DU CENTRE HOSPITALIER DE l'ARDENNE
v.z.w.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0114.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 24 januari 2002 door het
Hof van Beroep te Luik is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
(...)
1.2. Tweede onderdeel:
Overwegende dat een bedrieglijke akte krachtens het algemeen rechtsbeginsel
"Fraus omnia corrumpit" aan derden noch aan de partijen kan worden tegengeworpen; dat laatstgenoemden, ook zonder dat een pauliaanse rechtsvordering op
grond van artikel 1167 van het Burgerlijk Wetboek is ingesteld, kunnen weigeren aan een dergelijke akte uitwerking te verlenen en de schuldenaar kunnen beletten het door hem beoogde, verboden resultaat te bereiken;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat dokter R. eiseres alleen heeft opgericht om de door hem verschuldigde belasting te ontduiken en te ontkomen aan
de gevolgen van het derdenbeslag dat verweerder in handen van verweerster
heeft gelegd;
Dat het aldus zijn beslissing naar recht verantwoordt volgens welke verweerster schuldenaar bleef van dokter R. en zij het bedrag van het honorarium dat tussen dokter R. en de administratie van de belastingen was overeengekomen, geldig aan verweerder heeft betaald, ter uitvoering van het derdenbeslag dat hij had
gelegd;
Overwegende dat de grief van schending van artikel 215 van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 volledig is afgeleid uit de tevergeefs aangevoerde schending van de andere in het middel aangewezen wetsbepalingen;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
19 maart 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal –
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Advocaat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 158
1° KAMER - 19 maart 2004

HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE
ZAKEN INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN. ONSPLITSBAAR GESCHIL TERMIJN - AKTE VAN HOGER BEROEP - TOT BINDENDVERKLARING VAN HET ARREST OPGEROEPEN
PARTIJ - NIET-NAKOMING VAN DE TERMIJN - VERWEZENLIJKING VAN HET DOOR DE WET BEOOGDE
DOEL - UITWERKING.
De akte van hoger beroep die buiten de termijn van verschijning in hoger beroep betekend
is aan een tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij is niet nietig aangezien
de akte van hoger beroep ten aanzien van die partij het doel heeft bereikt dat de wet
ermee beoogt1. (Artt. 710, 862, 867, 1042 en 1062 Ger.W.)
(WAALS GEWEST T. BELGISCHE STAAT – Minister van Mobiliteit en Vervoer)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0147.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 28 november 2002 gewezen is door het Hof van Beroep te Bergen, uitspraak doende als gerecht waarnaar
de zaak verwezen is na het arrest van het Hof van 11 februari 2000.
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, met toepassing van de artikelen 1062, 710, 1042 en 862 van
het Gerechtelijk Wetboek, de termijn van verschijning in hoger beroep voorgeschreven is op straffe van nietigheid;
Overwegende dat krachtens artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals
het werd gewijzigd bij de wet van 23 november 1998, de niet-naleving van de op
straffe van nietigheid voorgeschreven termijnen niet tot nietigheid kan leiden
wanneer uit de gedingstukken blijkt dat de handeling het doel heeft bereikt dat de
wet ermee beoogt;
Overwegende dat de appèlrechter, die uitspraak heeft gedaan na de inwerkingtreding van voornoemde wet, op grond van een vermelding die niet door het
middel wordt bekritiseerd, beslist heeft dat "de rechten van verdediging (van eiser) ten volle zijn geëerbiedigd, aangezien (...) hij gedagvaard is tot bindendver1 Zie Cass., 5 jan. 1996, A.R. C.95.01.0101.F, nr. 9; 7 juni 2001, A.R. C.99.0496.F, nr. 345.
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klaring van het arrest nog vóór de inleidende zitting in hoger beroep";
Dat uit die overwegingen volgt dat, volgens de zienswijze van de appèlrechter,
de akte van hoger beroep ten aanzien van eiser doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt;
Dat het middel, ook al was het gegrond, niet tot cassatie kan leiden en dus niet
ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
19 maart 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Simont en Draps.

Nr. 159
1° KAMER - 19 maart 2004

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER RELATIEVE WERKING - BEGRIP.
2º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER HOGER BEROEP VAN EEN TOT BINDENDVERKLARING VAN HET ARREST OPGEROEPEN PARTIJ RELATIEVE WERKING - GEVOLG.
1º Luidens art. 1068, eerste lid Ger. W. maakt hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen
een vonnis alvorens recht te doen weliswaar het geschil zelf aanhangig bij de rechter in
hoger beroep, maar uit de relatieve werking van het hoger beroep volgt dat, in de regel,
het door een van de partijen ingestelde hoger beroep alleen haar ten goede komt. (Art.
1068, eerste lid Ger.W.)
2º Het bestreden vonnis, dat op het hoger beroep van de partij die opgeroepen is tot
bindendverklaring van het vonnis dat haar in solidum met verweerster veroordeeld had
tot volledige vergoeding van de door eiser geleden schade, en bij ontstentenis van elk
hoger beroep van verweerster, de veroordeling van laatstgenoemde vermindert tot de
vergoeding van de helft van die schade, schendt de artt. 1068, eerste lid en 1138, 2° Ger.
W.. (Artt. 1068, eerste lid en 1138, 2° Ger.W.)
(D. T. M., in tegenwoordigheid van V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0386.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 27 november 2002 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant.
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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 1068, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te
doen weliswaar het geschil zelf aanhangig maakt bij de rechter in hoger beroep,
maar dat uit de relatieve werking van het hoger beroep volgt dat, in de regel, het
door een van de partijen ingestelde hoger beroep alleen haar ten goede komt;
Overwegende dat het bestreden vonnis, op het hoger beroep van de partij die
opgeroepen is tot bindendverklaring van het vonnis dat haar in solidum met verweerster veroordeeld had tot volledige vergoeding van de door eiser geleden
schade, verweersters veroordeling vermindert tot de vergoeding van de helft van
die schade;
Dat het bestreden vonnis, door aldus uitspraak te doen, bij ontstentenis van elk
hoger beroep van verweerster, de artikelen 1068, eerste lid, een 1138, 2° van het
Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de door het beroepen vonnis tegen verweerster uitgesproken veroordelingen beperkt en haar in de helft van de
appèlkosten veroordeelt;
Verklaart het arrest bindend jegens Louis Votquenne;
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 Namen, zitting houdende in hoger beroep.
19 maart 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. T'Kint en Draps.

Nr. 160
1° KAMER - 19 maart 2004

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 —
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REGLEMENTSBEPALINGEN — ART. 72 - ART. 72.5 - AFGEBAKENDE RIJSTROOK WAARIN HET
WOORD "BUS" IS AANGEBRACHT - BEGRIP - TOEGANKELIJKHEID.
2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 —
REGLEMENTSBEPALINGEN — ART. 12 — ART. 12.4 - VOERTUIG DAT OP DE OVEREENKOMSTIG
ART. 72.5 AFGEBAKENDE RIJSTROOK ZIJN WEG VERVOLGT - MANOEUVRE - BEGRIP.
1º De met brede onderbroken strepen afgebakende rijstrook bedoeld in artikel 72.5
Wegverkeersreglement, waarin het woord "Bus" is aangebracht, is een rijstrook in de zin
van artikel 2.2 van hetzelfde reglement en maakt derhalve deel uit van de rijbaan;
Dergelijke rijstrook mag slechts gevolgd worden door voertuigen van geregelde openbare
diensten voor gemeenschappelijk vervoer, voertuigen bestemd voor het ophalen van
leerlingen, taxi's en prioritaire voertuigen wanneer hun dringende opdracht het
rechtvaardigt; Andere voertuigen mogen slechts in dergelijke rijstrook rijden om van
richting te veranderen. (Artt. 2.2 en 72.5 Wegverkeersreglement 1975)
2º Een voertuig dat gerechtigd is de overeenkomstig artikel 72.5 Wegverkeersreglement
afgebakende rijstrook te berijden en op die rijstrook zijn weg vervolgt, voert geen
manoeuvre uit in de zin van artikel 12.4 Wegverkeersreglement1. (Artt. 12.4 en 72.5
Wegverkeersreglement 1975)
(M.I.V.B. T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. C.03.0082.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 4 juli 2001 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 12.4, 12.5, 19.4, 72.5 en 77.8, tweede lid van het Wegverkeersreglement;
- artikel 19.7, tweede lid van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de
minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart eiseres' hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond en
bevestigt het vonnis van de eerste rechter, die eiseres lastens eerste verweerster had veroordeeld tot betaling van de som van 21.984 BEF (544,97 euro) en lastens tweede verweerder tot een som van 123.443 BEF (3.060,07 euro), op de volgende gronden:
"Uit de algeheelheid van de aan de rechtbank overgemaakte objectieve gegevens resulteert wat volgt:
a) de notie 'eigen bedding' voor autobussen is in het Verkeersreglement niet bekend.
1 Zie Cass., 2 dec. 1968, A.C. 1969, 346; Cass., 11 juni 1987, A.R. nr. P.98.1039.N, A.C. 1987-88,
nr. 505; Cass. 5 okt. 1999, A.R. nr. P.99.0695.N, A.C. 1999, nr. 507.
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b) Art. 72.5 van het Verkeersreglement bepaalt met betrekking tot bussen wat volgt:
'Op een rijbaan met het verkeersbord F17, is de rijstrook die afgebakend is met brede onderbroken strepen en waarin het woord 'BUS' is aangebracht, voorbehouden aan voertuigen van geregelde openbare diensten voor gemeenschappelijk vervoer en aan voertuigen
bestemd voor het ophalen van leerlingen. Het woord 'BUS' en verkeersbord F17 worden
herhaald na ieder kruispunt. De prioritaire voertuigen mogen in deze rijstroken rijden
wanneer hun dringende opdracht het rechtvaardigt. Taxi's mogen eveneens deze strook
volgen. De andere voertuigen mogen hierin slechts rijden om van rijstrook te veranderen'.
c) in toepassing van art. 72.5 is het duidelijk dat de busbestuurder een manoeuvre uitvoerde in de zin van art. 12.4 van het Verkeersreglement. Hij diende dan ook voorrang te
verlenen aan de andere weggebruikers.
d) De politierechtbank argumenteerde dan ook terecht 'dat het ongeval, zoals het zich
concreet voordeed, niet was gebeurd indien de aangestelde van (eiseres) terzake art. 12.4
en 12.5 van de wegcode had nageleefd'.
De volledige aansprakelijkheid berust dan ook bij de busbestuurder". (p. 5)
Grieven
Artikel 72.5 van het Wegverkeersreglement bepaalt dat op een rijbaan met het verkeersbord F17, de rijstrook die afgebakend is met brede onderbroken strepen en waarin
het woord "BUS" is aangebracht, voorbehouden is aan voertuigen van geregelde openbare
diensten voor gemeenschappelijk vervoer en aan voertuigen bestemd voor het ophalen
van leerlingen. Het woord "BUS" en het verkeersbord F17 wordt herhaald na ieder kruispunt. De prioritaire voertuigen mogen in deze rijstrook rijden wanneer hun dringende opdracht het rechtvaardigt. Taxi's mogen eveneens deze strook volgen. De andere voertuigen
mogen hierin slechts rijden om van richting te veranderen.
Artikel 2.1 van het Wegverkeersreglement omschrijft de rijbaan als het deel van de
openbare weg dat voor het voertuigenverkeer in het algemeen is ingericht.
Krachtens artikel 2.2 van het Wegverkeersreglement is een rijstrook elk deel van een
rijbaan die in haar langsrichting verdeeld is door één of meer witte doorlopende of onderbroken strepen.
De omstandigheid dat een gedeelte van de rijbaan slechts toegankelijk is voor bepaalde
voertuigen, neemt niet weg dat dit gedeelte als een rijbaan kan worden aanzien.
Uit de tekst van artikel 72.5 van datzelfde reglement, in samenhang gelezen met de artikelen 2.1 en 2.2, volgt dat ook de weg die voorbehouden is aan voertuigen van geregelde
openbare diensten voor gemeenschappelijk vervoer en aan voertuigen bestemd voor het
ophalen van leerlingen, die afgebakend is met brede onderbroken strepen met daarin het
woord "BUS" en in het Wegverkeersreglement als een "eigen bedding" staat bekend (zie
artikel 77.8, tweede lid; zie ook artikel 19.7, tweede lid, M.B. van 11 oktober 1976), een
rijstrook is die deel uitmaakt van de rijbaan.
Wanneer een bus, rijdend in die "eigen bedding", een kruispunt in rechte lijn oversteekt
om zijn weg na het kruispunt verder te zetten dan voert de busbestuurder geen manoeuvre
uit en is hij geen voorrang verschuldigd aan het voertuig dat rechts van hem rijdt, op een
ander gedeelte van dezelfde rijbaan, en ter hoogte van dat kruispunt links wil afslaan.
Het oversteken van een kruispunt is in die omstandigheden niet van aard om het doorrijdend verkeer te hinderen, noch gaat die rijbeweging gepaard met een verandering in de
gevolgde richting.
Artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement, dat de bestuurder die een manoeuvre wil
uitvoeren oplegt voorrang te verlenen aan de andere weggebruikers, is daarenboven niet
van toepassing op bewegingen die, zoals het oversteken van een kruispunt (zie de artikelen 12.2, 12.3.1 en 12.3.2), specifiek in het Wegverkeersreglement zijn geregeld.
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De bestuurder die op een rijbaan rijdt, rechts van een eigen bedding in de zin van artikel 72.5, en die ter hoogte van een kruispunt links wenst af te slaan om de rijbaan te verlaten, dient integendeel voorrang te verlenen aan de busbestuurder, van wie hij de pas niet
mag afsnijden, nu krachtens artikel 19.4 van het Wegverkeersreglement de bestuurder die
van richting verandert, voorrang moet verlenen aan de bestuurders die de andere delen
van dezelfde openbare weg volgen.
Zoals hoger blijkt, kan de "eigen bedding" bedoeld in artikel 72.5 ongetwijfeld als een
ander deel van dezelfde openbare weg worden aanzien.
Hieruit volgt dat het bestreden vonnis niet wettig heeft kunnen oordelen dat het in toepassing van artikel 72.5 duidelijk is dat de busbestuurder een manoeuvre uitvoerde in de
zin van artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement en voorrang diende te verlenen aan
verweerders, noch wettig heeft kunnen beslissen dat de volledige aansprakelijkheid voor
het ongeval lastens de busbestuurder dient te worden gelegd (schending van de artikelen
12.4, 12.5, 19.4 en 72.5 van het Wegverkeersreglement).
Eveneens miskent het vonnis artikel 72.5 van het Wegverkeersreglement door te oordelen dat de notie "eigen bedding" voor autobussen niet is bekend in het Wegverkeersreglement nu uit artikel 77.8, tweede lid van datzelfde reglement, dat naar de "eigen bedding"
bedoeld in artikel 72.5 verwijst, het tegendeel blijkt (schending van de artikelen 72.5 en
77.8, tweede lid van het Wegverkeersreglement en 19.7 van het ministerieel besluit van
11 oktober 1976).

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Middel
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 72.5 Wegverkeersreglement, op een
rijbaan met het verkeersbord F17, de rijstrook die afgebakend is met brede onderbroken strepen en waarin het woord "BUS" is aangebracht, voorbehouden is
aan voertuigen van geregelde openbare diensten voor gemeenschappelijk vervoer
en aan voertuigen bestemd voor het ophalen van leerlingen;
Dat dergelijke rijstrook tevens mag gevolgd worden door prioritaire voertuigen
wanneer hun dringende opdracht het rechtvaardigt en door taxi's;
Dat de andere voertuigen in dergelijke rijstrook slechts mogen rijden om van
richting te veranderen;
Overwegende dat de afgebakende rijstrook bedoeld in artikel 72.5 Wegverkeersreglement, een rijstrook is in de zin van artikel 2.2 van hetzelfde reglement
en derhalve deel uitmaakt van de rijbaan, dit in tegenstelling met de bijzondere
overrijdbare bedding bedoeld in de artikelen 2.8, 72.6 en 77.8 van hetzelfde reglement;
Overwegende dat een voertuig dat gerechtigd is de overeenkomstig artikel
72.5 Wegverkeersreglement afgebakende rijstrook te berijden en op die rijstrook
zijn weg vervolgt, geen manoeuvre uitvoert in de zin van artikel 12.4 Wegverkeersreglement en niet gehouden is voorrang te verlenen aan de bestuurders die
dergelijke afgebakende rijstrook dwarsen om van richting te veranderen;
Overwegende dat het bestreden vonnis dat oordeelt, zonder vast te stellen dat
de bestuurder van de autobus van eiseres de afgebakende rijstrook had verlaten,
dat "in toepassing van artikel 72.5 (Wegverkeersreglement) het duidelijk (is) dat
de busbestuurder een manoeuvre uitvoerde in de zin van artikel 12.4 van het
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Wegverkeersreglement. Hij diende dan ook voorrang te verlenen aan de andere
weggebruikers", de artikelen 12.4, 12.5 en 72.5 van het Wegverkeersreglement
schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
eenparig beslissend,
Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven, zitting houdende in hoger beroep.
19 maart 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter –Verslaggever:
de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht
– Advocaten: mrs. De Bruyn en Geinger.

Nr. 161
3° KAMER - 22 maart 2004

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
ZAKEN - BEWAARDER VAN DE ZAAK - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER GRENZEN.
2º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT - ZAKEN BEWAARDER VAN DE ZAAK - BEOORDELING - GRENZEN.
3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) - VERWIJZING NAAR DE
CONCLUSIES VAN DE PARTIJEN - VOORWAARDEN.
1º en 2° De rechter oordeelt op onaantastbare wijze en in feite wie de bewaarder van de
zaak is in de zin van artikel 1384, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, mits hij het
begrip bewaarder van de zaak niet miskent1. (Art. 1384, eerste lid B.W.)
3º De rechter kan zijn beslissing motiveren door te verwijzen naar de conclusies van de
partijen, op voorwaarde dat hij nauwkeurig het middel aanwijst waarop die conclusies
volgens hem antwoorden2. (Art. 149 G.W. 1994)
(FORTIS A.G. N.V. e.a. T. ELECTRABEL N.V. e.a.)

1 Cass., 25 maart 1999, A.R. C.96.0404.N, nr. 183; zie concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 20
maart 2003, A.R. C.02.0437.F, nr. 184.
2 Cass., 7 sept. 2000, A.R. C.99.0178.F, nr. 451; zie concl. O.M., Cass., 8 okt. 2001, A.R.
S.00.0008.F, nr. 532.
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ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0109.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 15 oktober 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van 26 februari 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. (...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat de bewaarder van een zaak in de zin van artikel 1384, eerste
lid van het Burgerlijk Wetboek, degene is die de zaak voor eigen rekening gebruikt, er het genot van heeft of ze bewaart met de mogelijkheid er toezicht, leiding en controle op uit te oefenen;
Overwegende dat de rechter onaantastbaar in feite beslist wie de bewaarder
van de zaak is in de zin van voormeld artikel, op voorwaarde dat hij het wettelijk
begrip bewaarder van de zaak niet miskent;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de gasexplosie is veroorzaakt door een
gebrekkige klep "waardoor een grote hoeveelheid gas vrijkwam in de gebouwen
nrs. 21 en 23", dat die klep zich "in de kelder van het gebouw nr. 23 van [de
tweede verweerster] bevindt, zodat de [eerste verweerster] daarvan niet de bewaarder is, ook al is zij eigenaar van de aansluiting en van de uitrusting van het
hele gasdistributienetwerk; dat [de eerste verweerster] immers alleen mag optreden in een privé-gebouw als zij daartoe wordt aangezocht of, op zijn minst, als
zij door de bewoner van de plaats daartoe is gemachtigd" en dat "de leiding en
het toezicht over [de klep ...] alleen nog bij de [de tweede verweerster] berustte,
die alleen bevoegd was om het lot van de litigieuze klep te bepalen en, eventueel,
[de eerste verweerster] toegang tot het gebouw te verlenen en haar te vragen de
gasinstallatie van het gebouw nr. 23 volledig en definitief af te sluiten";
Overwegende dat het hof van beroep op grond van die consideransen wettig
beslist dat de tweede eiseres de enige bewaarder van de litigieuze klep was;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
Overwegende dat de rechter zijn beslissing met redenen kan omkleden door te
verwijzen naar de conclusie van de partijen, op voorwaarde dat hij duidelijk aanwijst welk middel volgens hem door die conclusie wordt beantwoord; dat hij niet
hoeft te verduidelijken naar welke conclusie of naar welk gedeelte van de conclusie hij verwijst;
Overwegende dat het arrest, door de in het middel weergegeven consideran-
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sen, zijn beslissing regelmatig met redenen omkleedt volgens welke de tweede
verweerster geen huurder van het gebouw nr. 23 meer was en dit gebouw aan
zijn eigenaar was teruggegeven, zodat de tweede verweerster niet langer bewaarder van de litigieuze klep was;
Dat, voor het overige, de zogenaamde schending van de in het middel aangewezen wetsbepalingen uitsluitend is afgeleid uit de tevergeefs aangevoerde
schending van de in het middel aangewezen grondwettelijke bepaling;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.
22 maart 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. T'Kint, Kirkpatrick, Geinger, Wouters en De Bruyn.

Nr. 162
3° KAMER - 22 maart 2004

1º ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — BESCHERMDE
WERKNEMERS - GESCHILLEN - VERGOEDING - TUSSENKOMST - CASSATIEBEROEP TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN BETEKENING - ARBEIDSGERECHT - BESLISSING KENNISGEVING.
2º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP
EN BETEKENING — DUUR, BEGIN EN EINDE - BEGIN - ONDERNEMINGSRAAD EN COMITÉ VOOR
PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK - BESCHERMDE WERKNEMERS - GESCHILLEN VERGOEDING - TUSSENKOMST - ARBEIDSGERECHT - BESLISSING - KENNISGEVING.
1º en 2° Het cassatieberoep is te laat en derhalve niet ontvankelijk wanneer het is ingesteld
meer dan drie maanden na de aan eiser bij gerechtsbrief gedane kennisgeving van de
beslissing, die door een arbeidsgerecht is gewezen in elk geschil waarop de artikelen 11,
§3, vierde lid en 16 van de Wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling
voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaatpersoneelsafgevaardigden van toepassing zijn1. (Artt. 57 en 1073, eerste lid Ger.W.; Artt.
11, §3, vierde lid en 16 Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden 19 maart 1991)
(BELGISCHE STAAT – Minister van Werk en Pensioenen e.a. T. SOCIÉTÉ DE TRANSPORT EN COMMUN DE
CHARLEROI, vereniging naar publiek recht )

ARREST (vertaling)

1 Zie Cass., 12 feb. 2001, A.R. S.00.0089.F, nr. 83; 10 maart 2003, A.R. S.02.0085.F, nr. 161.
Enerzijds valt op dat, naar luid van artikel 11, §3, vierde lid van de Wet van 19 maart 1991, alle over
het geschil gewezen arresten aan de partijen bij gerechtsbrief ter kennis worden gebracht. Anderzijds
is het uitgesloten dat in hetzelfde geschil, twee betwistingen waarvan de tweede nauw samenhangt
met de eerste, aan verschillende procedureregels onderworpen zouden zijn.
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(A.R. S.03.0115.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 4 februari 2003 gewezen door
het Arbeidshof te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Over het middel van niet-ontvankelijkheid, dat door het openbaar ministerie
ambtshalve tegen de voorziening is aangevoerd overeenkomstig artikel 1097 van
het Gerechtelijk Wetboek en volgens hetwelk de voorziening te laat is ingesteld:
Overwegende dat artikel 57 van het Gerechtelijk Wetboek, krachtens hetwelk
de termijn voor verzet, hoger beroep en voorziening in cassatie begint bij de betekening van de beslissing, tenzij de wet anders bepaalt, niet vereist dat de afwijkende bepaling waarvan het de toepassing doet afhangen uitdrukkelijk is gesteld;
dat het voldoende is dat de afwijking kan worden afgeleid uit de wettelijke bepalingen die op de onderhavige rechtspleging van toepassing zijn;
Overwegende dat artikel 1073, eerste lid van genoemd wetboek, naar luid
waarvan, behoudens wanneer de wet een kortere termijn bepaalt, de termijn om
zich in cassatie te voorzien drie maanden is, te rekenen van de dag waarop de bestreden beslissing is betekend of van de dag van de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid van dat wetboek, ertoe strekt, enerzijds,
de duur van de termijn voor het instellen van een voorziening te bepalen, anderzijds, in de gevallen die het aanwijst uitdrukkelijk af te wijken van de in het bovenvermelde artikel 57 vervatte regel, zonder afbreuk te doen aan het in dat artikel gemaakte voorbehoud;
Overwegende dat de vordering van de heer F. d.W., die werkte in dienst van
verweerster, gegrond was op artikel 16 van de wet van 19 maart 1991 houdende
bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeels-afgevaardigden en dat zij ertoe strekte haar te doen veroordelen tot betaling van de in dat artikel bepaalde
vergoeding;
Dat verweerster in het kader van die rechtspleging de eisers heeft gedagvaard
tot tussenkomst en heeft gevorderd dat zij haar zouden vrijwaren tegen elke veroordeling die tegen haar mocht worden uitgesproken;
Dat, krachtens artikel 11, §3, vierde lid van die wet, alle arresten die over een
dergelijk geschil worden gewezen, aan de partijen bij gerechtsbrief ter kennis
worden gebracht uiterlijk de derde werkdag na de uitspraak;
Overwegende dat de wetgever, door de kennisgeving bij gerechtsbrief in te
voeren, uitdrukkelijk geopteerd heeft voor een snelle en weinig omslachtige procedure;
Overwegende dat, enerzijds, uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat het

Nr. 162 - 22.3.04

HOF VAN CASSATIE

511

bestreden arrest door de griffie bij gerechtsbrief aan de eisers is toegezonden op
5 februari 2003 en dat die brief door de diensten van de post aan de eisers in persoon of aan hun woonplaats is afgegeven op 6 februari 2003;
Dat, anderzijds, het cassatieverzoekschrift en het exploot houdende betekening
ervan, overeenkomstig artikel 1079, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, op
de griffie van het Hof zijn ingediend op 9 oktober 2003;
Dat bijgevolg de voorziening is ingesteld buiten de bij artikel 1073, eerste lid
van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven termijn van drie maanden;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
22 maart 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –Verslaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal – Advocaat: mr. Gérard.

Nr. 163
2° KAMER - 23 maart 2004

1º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK WEIGERING - MOTIVERING - HOUDING VAN DE BEKLAAGDE TEGENOVER DE SLACHTOFFERS.
2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - OPSCHORTING VAN
DE UITSPRAAK - WEIGERING - MOTIVERING - HOUDING VAN DE BEKLAAGDE TEGENOVER DE
SLACHTOFFERS.
3º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING — GEWONE OPSCHORTING - VERZOEK VAN DE BEKLAAGDE WEIGERING - MOTIVERING - HOUDING VAN DE BEKLAAGDE TEGENOVER DE SLACHTOFFERS.
1º, 2° en 3° Het recht van een beklaagde om vrij de wijze te kiezen waarop hij zijn onschuld
voor de rechter staande wil houden, staat eraan niet in de weg dat de rechter die de
feiten bewezen verklaart, bij de beoordeling van de aard en de opportuniteit van de uit te
spreken straf of maatregel en de eventueel daarbij op te leggen voorwaarden, ook
rekening houdt met, onder meer, de gemoedsgesteldheid en de houding van de
beklaagde tegenover de slachtoffers tijdens het onderzoek1. (Art. 195 Sv.; Art. 3
Probatiewet)
(Z. T. C. e.a.)

ARREST

(A.R. P.03.1347.N)
1 Zie Cass., 19 mei 1999, A.R. P.99.0087.F, nr. 294.
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 23 september 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 recht van een beklaagde om vrij de wijze te kiezen waarop hij zijn onschuld voor de rechter staande wil houden, niet eraan in de weg
staat dat de rechter die de feiten bewezen verklaart, bij de beoordeling van de
aard en de opportuniteit van de uit te spreken straf of maatregel en de eventueel
daarbij op te leggen voorwaarden, ook rekening houdt met, onder meer, de gemoedsgesteldheid en de houding van de beklaagde tegenover de slachtoffers tijdens het onderzoek;
Overwegende dat het arrest eisers verzoek tot opschorting van de uitspraak van
de veroordeling afwijst op de grond dat die maatregel "bij (eiser) - die nooit spijt
heeft vertoond - zou leiden tot een onvoldoende bewustwording van de ernst van
de door hem gepleegde feiten, temeer daar hij daarenboven geen elementen aanbrengt waaruit zou moeten worden besloten dat zijn toekomst door een veroordeling gehypothekeerd wordt";
Overwegende dat de appèlrechters zodoende eisers recht van verdediging niet
miskennen maar hun beslissing omtrent de opschorting van de uitspraak van de
veroordeling regelmatig met redenen omkleden;
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
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
23 maart 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. S. Van Overbeke, Brussel, D. Vandenbulcke en J. Van Der Straeten,
Gent.
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Nr. 164
2° KAMER - 23 maart 2004

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALING — ART. 62 AUTOMATISCH WERKENDE SNELHEIDSMETERS - MULTANOVA - TOESTEL GOEDGEKEURD VOLGENS DE
OUDE BIJLAGEN VAN HET M.B. VAN 19 OKTOBER 1979 - OVERGANGSBEPALING - ART. 6 M.B.
VAN 19 OKT. 1999 - OPHEFFING VAN DE OVERGANGSBEPALING - GEVOLG.
2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALING — ART. 62 AUTOMATISCH WERKENDE SNELHEIDSMETERS - MULTANOVA - VOORWAARDEN VEREIST DOOR
ARTIKEL 93, §3, 2° VAN DE WET VAN 21 MAART 1991 - VERPLICHTE VERMELDING VAN HET
CE-MERKTEKEN VAN OVEREENSTEMMING - UITZONDERINGEN BEDOELD IN ARTIKEL 95, 1° VAN DE
WET VAN 21 MAART 1991 - TOEPASSELIJKHEID.
3º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALING — ART. 62 AUTOMATISCH WERKENDE SNELHEIDSMETERS - MULTANOVA - RICHTLIJN 98/34/EG VERPLICHTING TOT MEDEDELING VAN ONTWERPEN VAN TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN AAN DE
EUROPESE COMMISSIE - TOEPASSELIJKHEID.
4º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — BELEID - VRIJHEID VAN
GOEDERENVERKEER - RICHTLIJN 98/34/EG - VERPLICHTING TOT MEDEDELING VAN ONTWERPEN
VAN TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN AAN DE EUROPESE COMMISSIE - APPARATUUR GEBRUIKT DOOR
DE OVERHEID - GEBRUIK VOOR OPENBARE VEILIGHEID, DEFENSIE, STAATSVEILIGHEID OF
CRIMINALITEITSBESTRIJDING - TOEPASSELIJKHEID.
5º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - VERPLICHTING VOOR HET
HOF VAN CASSATIE - VOORWAARDE.
6º PREJUDICIEEL GESCHIL - EUROPESE UNIE - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN
CASSATIE - VOORWAARDE.
1º De opheffing van artikel 6 van het ministerieel besluit van 19 oktober 1999 betreffende
de private radioverbindingen, door artikel 24 van het koninklijk besluit van 26 september
2000 betreffende radio- en eindapparatuur en de erkenning van hun conformiteit, dat in
werking trad op 10 november 2000, had alleen maar tot gevolg dat vanaf deze datum
geen toestellen voor radioverbindingen of eindapparatuur voor telecommunicatie,
goedgekeurd op basis van de oude bijlagen, meer in de handel mogen worden gebracht,
maar niet dat voordien regelmatig in de handel gebrachte toestellen of eindapparatuur
niet meer mogen worden gebruikt1. (Art. 6 M.B. 19 okt. 1999; Art. 24 K.B. 26 sept. 2000)
2º

Apparatuur die uitsluitend door een politiedienst wordt gebruikt om
snelheidsovertredingen vast te stellen, valt onder de uitzondering van artikel 95, 1° van
de Wet van 21 maart 1991 houdende de hervorming van sommige economische
overheidsbedrijven en moet derhalve niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 93,
§3, 2° van voormelde wet, dat bepaalt dat de apparatuur voorzien moet zijn van een CEmerkteken van overeenstemming en van de andere van toepassing zijnde voorschriften2.

1 Artikel 6 van het ministerieel besluit van 19 oktober 1999 betreffende de private radioverbindingen
bepaalde dat het in de handel brengen van toestellen voor radioverbindingen of eindapparatuur voor
telecommunicatie, goedgekeurd op basis van de oude bijlagen van het ministerieel besluit van 19
oktober 1979, toegelaten was tot 7 april 2001. Eiser voerde een schending aan van artikel 121 van de
Wet van 21 maart 1991 houdende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en
van het ministerieel besluit van 19 oktober 1999 omdat het toestel "Multanova" uitzond op een
frequentie, die door het ministerieel besluit van 19 oktober 1999 werd geschrapt, zodat de vaststelling
van de snelheidsovertreding volgens eiser onwettig was.
2 Eiser voerde zowel een schending aan van artikel 93, §3, 2° van de Wet van 21 maart 1991
houdende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, omdat het toestel geen CE-
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3º en 4° De richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998
betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische
voorschriften, waardoor de eerdere richtlijn 83/189/EEG van de Raad van 23 maart 1983
werd ingetrokken, heeft niets uitstaande met het gebruik door de overheid, bij activiteiten
die betrekking hebben op de openbare veiligheid, de defensie, de staatsveiligheid en de
bestrijding van de criminaliteit, zelfs van een product waarvan, ter vrijwaring van de
vrijheid van het goederenverkeer, het ontwerp voor een technisch voorschrift aan de
Europese Commissie moet worden medegedeeld3 (Artt. 8, eerste lid en 13 Richtlijn
98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998)
5º en 6° Het Hof is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschap, wanneer het antwoord op deze vraag geen weerslag
kan hebben op zijn beoordeling van het middel en derhalve niet onontbeerlijk is om
uitspraak te doen4. (Art. 234 E.E.G.-Verdrag)
(N.)

ARREST

(A.R. P.03.1577.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 23 september 2003 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Veurne.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een memorie en aanvullende memorie zes middelen voor. Die
memories zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat het middel schending aanvoert van artikel 149 Grondwet en
van de artikelen 163, 195 en 211 Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat de rechters de redenen van de bij hen door het openbaar ministerie genomen conclusie tot de hunne maken; dat ze met deze overwegingen
merkteken droeg, als een schending van artikel 95 van diezelfde wet, omdat artikel 95, volgens eiser,
geen betrekking heeft op apparatuur van het type "Multanova". Het Hof oordeelt evenwel dat
dergelijke apparatuur wel degelijk geniet van het uitzonderingsregime van artikel 95, 1° van de Wet
van 21 maart 1991, dat bepaalt dat artikel 93 van deze wet niet van toepassing is op apparatuur die
uitsluitend gebruikt wordt door de overheid bij activiteiten die betrekking hebben op de openbare
veiligheid, de defensie, de staatsveiligheid en de bestrijding van de criminaliteit.
3 Eiser voerde een schending aan van de artikelen 28 en 30 van de geconsolideerde versie van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en van de richtlijn 83/189/EEG van de Raad
van 23 maart 1983 betreffende de informatieprocedure op het gebied van normen en technische
voorschriften omdat de vrijstelling van vergunningsplicht bedoeld in artikel 5 van het koninklijk
besluit van 15 oktober 1979 betreffende de private radioverbindingen en de technische voorschriften
van de bijlage aan het ministerieel besluit van 19 oktober 1979 betreffende de private
radioverbindingen, niet werden medegedeeld aan de Europese Commissie.
4 Zie Cass., 29 april 2003, A.R. P.02.1459.N, nr. 268.
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en met de overwegingen die ze daaraan toevoegen, het door eiseres aangevoerde
verweer beantwoorden en tevens oordelen dat het stellen van de opgeworpen
prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie niet noodzakelijk is voor het wijzen
van hun vonnis;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
2. Tweede middel
Overwegende dat het middel schending aanvoert van artikel 121 van de wet
van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en van het ministerieel besluit van 19 oktober 1999 betreffende
de private radioverbindingen;
Overwegende dat de rechters, door overneming van de redenen van de bij hen
door het openbaar ministerie genomen conclusie, vaststellen dat de gebruikte
multanova-snelheidsmeter werkte in de band 33,4-36 GHz;
Overwegende dat de op het ogenblik van de vaststelling, namelijk 13 december 2001, toepasselijke tekst van artikel 6 van het vermelde ministerieel besluit
bepaalde: "De goedkeuring op basis van de oude bijlagen wordt niet meer gegeven na 1 december 1999. Het in de handel brengen van toestellen voor radioverbindingen, goedgekeurd op basis van de oude bijlagen, is toegelaten tot 7 april
2001; Indien het gaat om eindapparatuur voor telecommunicatie, goedgekeurd
op basis van de oude bijlagen, dan is het in de handel brengen toegelaten tot 7
april 2001";
Dat dit artikel werd opgeheven door artikel 24 van het koninklijk besluit van
26 september 2000, dat in werking trad op 10 november 2000;
Dat die opheffing alleen maar tot gevolg had dat door het verstrijken van de
datum vanaf 10 november 2000 geen toestellen voor radioverbindingen of eindapparatuur voor telecommunicatie meer in de handel mogen worden gebracht,
niet dat voordien regelmatig in de handel gebrachte toestellen of eindappatuur
niet meer mogen worden gebruikt;
Dat het middel faalt naar recht;
3. Derde middel
Overwegende dat het middel schending aanvoert van de artikelen 11 en 18 van
de wet van 3 juli 2000 tot wijziging van de wet van 30 juli 1979 betreffende de
radioberichtgeving en de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van
sommige economische overheidsbedrijven, die de artikelen 93 en 121 van de
laatstgenoemde wet wijzigen;
Overwegende dat het middel de aangevoerde wetsschending als volgt formuleert: "Doordat de correctionele rechtbank stelde dat het toestel zou zijn goedgekeurd door het BIPT onder nr. RTT/LR/X0062 (...);
Terwijl het BIPT bezwaarlijk een toestel kon goedkeuren dat bestond ten tijde
van haar rechtsvoorganger;
Terwijl werd voorbijgegaan aan het feit dat de verplichting bestaat tot vermelding van het goedkeuringsnummer op het toestel, hetgeen in casu geenszins het
geval was.
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Zodat het toestel niet kon worden gehouden noch gebruikt en als dusdanig niet
kan dienen om wettige en regelmatige vaststellingen te doen aan de hand van de
multanova";
Overwegende dat de rechters in feite en derhalve onaantastbaar vaststellen dat
de gebruikte snelheidsmeter door het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie werd goedgekeurd onder het nummer RTT/LR/X0062;
Dat het middel in zoverre dat opkomt tegen de beoordeling van de feiten door
de rechters, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, voor het overige, geen van de door het middel als geschonden aangegeven wetsbepalingen de verplichting bevat om op het toestel het
goedkeuringsnummer te vermelden;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
4. Vierde en vijfde middel
Overwegende dat de middelen schending aanvoeren van artikel 93, §3, 2° en
van artikel 95 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van
sommige economische overheidsbedrijven;
Dat artikel 93, §3, 2°, bepaalt dat onverminderd de bepalingen van §§1 en 2
van het artikel, apparatuur slechts gehouden en gecommercialiseerd mag worden
indien zij voldoet aan bepaalde voorwaarden, hier dat zij is voorzien van een CEmerkteken van overeenstemming en van de andere van toepassing zijnde voorschriften, waarvan de Koning, op voorstel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie de nadere regels hieromtrent vastlegt;
Dat artikel 95, 1°, bepaalt dat artikel 93 niet van toepassing is op apparatuur
die uitsluitend gebruikt wordt door de overheid bij activiteiten die betrekking
hebben op de openbare veiligheid, de defensie, de staatsveiligheid en de bestrijding van de criminaliteit;
Overwegende dat apparatuur die uitsluitend door een politiedienst wordt gebruikt om snelheidsovertredingen vast te stellen, onder de uitzondering van artikel 95, 1° van voormelde wet valt;
Dat de middelen falen naar recht;
5. Zesde middel
Overwegende dat het middel schending aanvoert van de artikelen 28 (ex 30)
en 30 (ex 34) van de geconsolideerde versie van het verdrag tot oprichting van
de Europese Gemeenschap en van de richtlijn 83/189/EEG van de Raad van 23
maart 1983 betreffende de informatieprocedure op het gebied van normen en
technische voorschriften en het Hof verzoekt aan het Hof van Justitie de prejudiciële vraag te stellen: "Of het vermogen van een toestel dient aan[ge]zien [te
worden] als een technisch voorschrift dat aan een voorafgaande melding en
goedkeuring van de Europese Commissie onderworpen is?";
Overwegende dat ingevolge artikel 13 van de richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften, die in werking is getreden de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatie-
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blad van de Europese Gemeenschappen, dit is de twintigste dag na 21 juli 1998
(Publicatieblad nr. L 204 van 21 juli 1998, bladzijden 0037-0048), de richtlijn
83/189/EEG sedert 20 augustus 1998 is ingetrokken; dat artikel 8, eerste lid van
de nieuwe richtlijn evenwel de mededeling aan de Europese Commissie van ieder ontwerp voor een technisch voorschrift handhaaft;
Dat in aanhef van de nieuwe richtlijn, onder meer de verantwoording wordt
gegeven:
"dat het verbod van kwantitatieve beperkingen alsmede van maatregelen van
gelijke werking als kwantitatieve beperkingen van het goederenverkeer een van
de hoekstenen van de Gemeenschap is;
dat handelsbelemmeringen die voortvloeien uit technische voorschriften met
betrekking tot producten, slechts toegestaan zijn indien zij noodzakelijk zijn om
aan dwingende eisen te voldoen en een doelstelling van algemeen belang beogen
waarvoor zij de essentiële waarborg vormen";
Overwegende dat deze richtlijn derhalve niets uitstaande heeft met het gebruik
door de overheid, bij activiteiten die betrekking hebben op de openbare veiligheid, de defensie, de staatsveiligheid en de bestrijding van de criminaliteit, zelfs
van een product waarvan, ter vrijwaring van de vrijheid van het goederenverkeer,
het ontwerp voor een technisch voorschrift aan de Europese Commissie moet
worden medegedeeld;
Overwegende dat krachtens artikel 234 (ex 177) van de geconsolideerde versie
van het EG-verdrag het Hof van Justitie bevoegd is, bij wijze van prejudiciële
beslissing, een uitspraak te doen over de in het artikel vermelde materies, met
dien verstande dat, indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen in een
zaak aanhangig bij een nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen
volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, die instantie gehouden is zich tot het Hof van Justitie te wenden;
Overwegende dat het Hof evenwel niet verplicht is een voorgestelde prejudiciële vraag te stellen wanneer, zoals hier, het antwoord daarop geen weerslag kan
hebben op zijn beoordeling van het middel en derhalve niet onontbeerlijk is om
uitspraak te doen;
Dat het middel faalt naar recht en het Hof de opgeworpen prejudiciële vraag
niet stelt;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
23 maart 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
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raal – Advocaat: mr. A. Coulier, Veurne.

Nr. 165
2° KAMER - 23 maart 2004

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS UITSLUITING - VOORWAARDEN.
2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS TOELAATBAARHEID - BEOORDELING DOOR DE RECHTER.
1º Ofschoon naar Belgisch recht het gebruik van bewijs dat de overheid die met de
opsporing, het onderzoek en de vervolging van misdrijven is belast of een aangever met
het oog op het leveren van dat bewijs hebben verkregen ingevolge een misdrijf, met
miskenning van een regel van het strafprocesrecht, ingevolge een schending van het
recht op privacy, met miskenning van het recht van verdediging of met miskenning van
het recht op menselijke waardigheid, in principe, niet geoorloofd is, mag de rechter alleen
dan geen rekening houden met een onrechtmatig verkregen bewijs: hetzij wanneer de
naleving van bepaalde vormvoorwaarden voorgeschreven wordt op straffe van nietigheid;
hetzij wanneer de begane onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft
aangetast; hetzij wanneer het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op een
eerlijk proces1.
2º Het staat de rechter de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs te
beoordelen in het licht van de artikelen 6 E.V.R.M. en 14 I.V.B.P.R., rekening houdende
met de elementen van de zaak in haar geheel genomen, inbegrepen de wijze waarop het
bewijs verkregen werd en de omstandigheden waarin de onrechtmatigheid werd begaan;
hij kan bij dit oordeel, onder meer, één of het geheel van volgende omstandigheden in
afweging nemen: hetzij dat de overheid die met de opsporing, het onderzoek en de
vervolging van misdrijven is belast, al dan niet de onrechtmatigheid opzettelijk heeft
begaan; hetzij dat de ernst van het misdrijf veruit de begane onrechtmatigheid overstijgt;
hetzij dat het onrechtmatig verkregen bewijs alleen een materieel element van het
bestaan van het misdrijf betreft.
(B.)

ARREST

(A.R. P.04.0012.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 24 november 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert in een memorie twee middelen aan. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
1 Cass., 14 okt. 2003, A.R. P.03.0762.N, nr. 499 met concl. van adv.-gen. DE SWAEF.
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IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat het als geschonden aangewezen artikel 127, zevende lid
Wetboek van Strafvordering, en het algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging, vreemd zijn aan de aangevoerde onwettigheid;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het arrest van de bedoelde beschikking van de raadkamer,
een uitlegging geeft die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
2. Tweede middel
Overwegende dat na nietigverklaring van enkele woorden bij arrest van het
Arbitragehof nr. 86/2002 van 8 mei 2002, de hierna vermelde artikelen van het
Wetboek van Strafvordering luiden:
Artikel 131, §1: "De raadkamer spreekt, als daartoe grond bestaat, de nietigheid uit van de handeling en van een deel of het geheel van de erop volgende
rechtspleging, wanneer zij een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid vaststelt
die invloed heeft op:
1° een handeling van het onderzoek;
2° de bewijsverkrijging.
§2. Nietigverklaarde stukken worden uit het dossier verwijderd en neergelegd
ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg, indien er geen hoger beroep is ingesteld binnen de bij artikel 135 bepaalde termijn. "
Artikel 235bis, §6: "Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid als bedoeld in artikel 131, §1, of een grond
van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering vaststelt, spreekt
zij, als daartoe grond bestaat, de nietigheid uit van de handeling die erdoor is
aangetast en van een deel of het geheel van de erop volgende rechtspleging. Nietigverklaarde stukken worden uit het dossier verwijderd en neergelegd ter griffie
van de rechtbank van eerste aanleg, na het verstrijken van de termijn voor cassatieberoep "
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling die bij de regeling van
de rechtspleging de regelmatigheid daarvan onderzoekt, artikel 235bis, §6 Wetboek van Strafvordering niet schendt omwille van de enkele omstandigheid dat
ze een door een partij regelmatig aangevoerde nietigheid niet aanvaardt;
Overwegende dat, afgezien van artikel 3 E.V.R.M. en de artikelen 2 en 16 van
het verdrag van 10 december 1984 tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing die het gebruik van een op dergelijke
wijze verkregen inlichting of bekentenis verbieden, de artikelen 6 E.V.R.M. of
14 I.V.B.P.R. die het recht op een eerlijk proces waarborgen, het aan het nationale recht overlaten de bewijsvoering en de bewijsmiddelen in strafzaken te regelen;
Overwegende dat naar Belgisch recht, in principe niet geoorloofd is, het ge-
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bruik van bewijs dat de overheid die met de opsporing, het onderzoek en de vervolging van misdrijven is belast of een aangever met het oog op het leveren van
dat bewijs hebben verkregen ingevolge een misdrijf, met miskenning van een regel van het strafprocesrecht, ingevolge een schending van het recht op privacy,
met miskenning van het recht van verdediging of met miskenning van het recht
op menselijke waardigheid;
Dat evenwel de rechter alleen dan geen rekening mag houden met een onrechtmatig verkregen bewijs:
- hetzij wanneer de naleving van bepaalde vormvoorwaarden voorgeschreven
wordt op straffe van nietigheid;
- hetzij wanneer de begane onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast;
- hetzij wanneer het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces.
Overwegende dat het de rechter staat de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs te beoordelen in het licht van de artikelen 6 E.V.R.M. of 14 IVBPR, rekening houdende met de elementen van de zaak in haar geheel genomen,
inbegrepen de wijze waarop het bewijs verkregen werd en de omstandigheden
waarin de onrechtmatigheid werd begaan;
Overwegende dat de rechter bij dit oordeel, onder meer, een of het geheel van
volgende omstandigheden in afweging kan nemen,
- hetzij dat de overheid die met de opsporing, het onderzoek en de vervolging
van misdrijven is belast, al dan niet de onrechtmatigheid opzettelijk heeft begaan;
- hetzij dat de ernst van het misdrijf veruit de begane onrechtmatigheid overstijgt;
- hetzij dat het onrechtmatig verkregen bewijs alleen een materieel element
van het bestaan van het misdrijf betreft;
Dat het middel faalt naar recht;
V. 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 in de kosten.
23 maart 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. P. Helsen, Hasselt.
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Nr. 166
1° KAMER - 25 maart 2004

1º GEMEENSCHAP EN GEWEST - RECHTSOPVOLGING VAN DE STAAT
DOOR GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN - RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
BETREFFENDE OVERGEDRAGEN GOEDEREN - WATERWEGEN - HANGENDE GERECHTELIJKE
PROCEDURES.
2º GEMEENSCHAP EN GEWEST - RECHTSOPVOLGING VAN DE STAAT
DOOR GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN - RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
BETREFFENDE OVERGEDRAGEN GOEDEREN - WATERWEGEN - ONDERHOUDSWERKEN CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN.
1º Uit art. 57, §5 Financieringswet 16 jan. 1989 volgt dat, wanneer een gerechtelijke
procedure hangende was inzake de verplichtingen betreffende de krachtens §2 van
hetzelfde artikel aan de gewesten overgedragen roerende en onroerende goederen,
waaronder de waterwegen en hun aanhorigheden, de Belgische Staat enkel schuldenaar
blijft van de verplichtingen waarover een eindbeslissing is gewezen die op 31 dec. 1988
kracht van gewijsde heeft1.
2º Niet enkel verplichtingen die rechtstreeks de overgedragen waterwegen en hun
aanhorigheden betreffen, maar ook contractuele verplichtingen die betrekking hebben op
onderhoudswerken van de waterwegen, zijn verplichtingen betreffende de krachtens art.
57 Financieringswet 16 jan. 1989 aan de gewesten overgedragen goederen. (Art. 57, §5
Financieringswet 1989)
(VLAAMS GEWEST T. BELGISCHE STAAT - Minister van Mobiliteit en Vervoer e.a.)

ARREST

(A.R. C.01.0510.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 februari 2000 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
Bij akte neergelegd ter griffie van het Hof op 26 november 2001, heeft eiser
verklaard afstand te doen van zijn cassatieberoep in zover het gericht is tegen de
tweede en de derde verweersters.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 57, §§2, 4 en 5, 61, §1 en 82 van de bijzondere wet van 16 januari 1989
betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten.
Aangevochten beslissingen
De appèlrechter, anders dan de eerste rechter, veroordeelt eiser tot betaling aan tweede
1 Cass., 9 dec. 1994, A.R. C.93.0103.N, nr. 545.
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en derde verweersters van de hoofdsom van 15.222.549 BEF, bevestigt het bestreden vonnis in zoverre het eiser veroordeelt tot betaling van de moratoire interest, aan de rentevoet
bepaald in artikel 15, §4 van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977, van 19 mei
1989 tot 14 februari 1992 op de som van 2.133.352 BEF en van 19 mei 1989 tot de dag
der betaling op de som van 15.222.549 BEF, met kapitalisatie der interesten op 19 mei
1994, 25 september 1996 en 1 januari 1998, en verklaart de vordering tot vrijwaring van
eiser tegen eerste verweerder ongegrond, op grond van de volgende motieven:
"(...) dat de oorspronkelijke vordering ingesteld door tweede en derde (verweersters),
bij dagvaarding van 19 mei 1994, de betaling lastens (eerste verweerder) en/of (eiser) nastreefde van het bedrag van 26.137.699 BEF, te vermeerderen met gerechtelijke intrest,
ingevolge een aantal onbetaald gebleven facturen verschuldigd uit hoofde van het onderhoud van rijkswaterwegen, periode 1985-86, Bestek 3/1887.
Dat bij respectieve tusseneisen, enerzijds, (eiser) een vordering in vrijwaring had gesteld tegen (eerste verweerder) en, anderzijds, (eerste verweerder) een vordering in vrijwaring had gesteld tegen (eiser);
(...) dat de eerste rechter de eis gegrond verklaarde tegen (eerste verweerder) wat betreft
de factuur van 5 mei 1989 (lees 1988) en voor het overige, wat een deel van de gevorderde intrest betreft, tegen (eiser); dat hij (eerste verweerder) veroordeelde tot vrijwaring van
de lastens (eiser) gelegde veroordelingen en de vorderingen in vrijwaring van (eerste verweerder) ongegrond verklaarde;
(...)
Wat de factuur nr. 92 van 5 mei 1988 betreft.
(...) dat deze factuur waarvan het totale bedrag van 20.956.499 BEF beliep, door (eerste
verweerder) op 24 juni 1988 ten belope van 5.733.950 BEF werd voldaan, zodat er thans
een saldo van 15.222.549 BEF verschuldigd blijft;
(...)
(...) dat artikel 61, §1, 3° en 4° lid van de bijzondere financieringswet alleszins niet
kunnen toegepast worden, nu niet is aangetoond dat er een budgettaire vastlegging is geweest vóór 1 januari 1989;
(...) dat volgens (eerste verweerder), de algemene regel van lid 1 voor alle contractuele
incidenten, waarvoor er per 31 december 1988 geen vastlegging op de begroting aanwezig
is, speelt;
dat artikel 1 evenwel uitzonderingen toelaat die in de bijzondere financieringswet voorzien zijn en dus namelijk lid 6, wat betreft de 'andere uitgaven' dan deze voorzien in lid 2
tot 5;
dat (eerste verweerder) betwist dat, indien de vordering ongegrond is bij gebreke aan
vastlegging zoals bedoeld in lid 5, de vordering automatisch die 'andere uitgaven' zou betreffen;
(...), wat er ook van zij, dat (eerste verweerder), in ondergeschikte orde, en voor het
eerst in graad van beroep, artikel 57, §5, lid 1, inroept, middel waarop geen van de geïntimeerden (lees: eiser en de tot bindend verklaring opgeroepen partijen) antwoordt;
dat volgens dit artikel (eiser) de verplichtingen heeft overgenomen van de toekomstige
gerechtelijke procedures, zoals de huidige, over de krachtens dat artikel overgedragen
goederen, waaronder de waterwegen;
dat de verplichtingen spruitend uit de factuur van 5 mei 1989 (lees 1988) voorheen nog
niet konden worden 'opgeëist', nu zij nog niet het voorwerp uitmaakten van een gerechtelijke procedure;
(...) dat de vordering uitsluitend gegrond is jegens [eiser];

Nr. 166 - 25.3.04

HOF VAN CASSATIE

523

(...) dat (eerste verweerder) derhalve geen fout heeft gepleegd;
dat de vordering in vrijwaring ongegrond is;
(...)
(...) dat het hoger beroep gegrond is; dat het past het ondergeschikt incidenteel beroep
in te willigen en (eiser) te veroordelen tot betaling zowel van de hoofdsommen als van de
niet verjaarde intresten op die sommen; dat de vordering in vrijwaring niet gegrond is".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Artikel 57 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van
de Gemeenschappen en de Gewesten regelt de overdracht van een reeks roerende en onroerende goederen van de Staat aan de Gemeenschappen en Gewesten ten gevolge van de
overdracht van bevoegdheden. Krachtens voornoemd artikel 57, §5, nemen de Gemeenschappen en Gewesten sedert 1 januari 1989 de rechten en verplichtingen over betreffende
de overgedragen goederen, met inbegrip van de rechten en verplichtingen verbonden aan
hangende en toekomstige gerechtelijke procedures. De Staat blijft echter de verantwoordelijkheid dragen voor de verplichtingen waarvan de betaling of de uitvoering kon worden
geëist vóór de eigendomsoverdracht wat de goederen betreft waarvan sprake is in dit artikel 57. Wanneer een gerechtelijke procedure hangende is, blijft de Staat enkel schuldenaar
van verplichtingen waarover op 31 december 1988 een definitieve en in kracht van gewijsde gegane verplichting is gewezen.
De verplichtingen bedoeld in artikel 57 die overgaan op de nieuwe eigenaars, zijnde de
Gemeenschappen en de Gewesten, zijn enkel de verplichtingen die rechtstreeks het goed
betreffen waarvan de eigendom van rechtswege is overgedragen aan de Gewesten en Gemeenschappen.
Contractuele verplichtingen die betrekking hebben op prestaties, zoals onderhoudswerken, die dienen te worden uitgevoerd op of aan de overgedragen eigendom, zijn geen
"verplichtingen betreffende de overgedragen goederen" in de zin van artikel 57, §5. Deze
verplichtingen ontstaan enkel uit de afgesloten overeenkomsten en houden geen verband
met de eigendom van het goed. De Staat die de contractuele verplichting is aangegaan, is
niet verbonden als eigenaar van het goed waarop de werken worden uitgevoerd doch als
contractant.
Te dezen heeft de appèlrechter vastgesteld dat de litigieuze vorderingen betrekking
hebben op "een aantal onbetaald gebleven facturen verschuldigd uit hoofde van het onderhoud van rijkswaterwegen, periode 1985-86, Bestek 3/1887".
De door de appèlrechter vastgestelde litigieuze verplichting facturen te betalen wegens
onderhoudswerken aan waterwegen, kan geen verplichting zijn die in de zin van voornoemd artikel 57, §5, rechtstreeks waterwegen of hun aanhorigheden betreffen waarvan
de eigendom werd overgedragen. De appèlrechter kan uit de in het arrest gedane vaststellingen onmogelijk afleiden dat het ging om verplichtingen betreffende de krachtens artikel
57 overgedragen goederen, waaronder de waterwegen. De toepassing van artikel 57 op
voorliggende verplichting is derhalve onwettig.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig is verantwoord (schending van artikel
57, §§2, 4 en 5 en voor zoveel als nodig, van artikel 61, §1 en artikel 82 van de bijzondere
wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
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Overwegende dat, overeenkomstig de artikelen 57, §§2 en 4 en artikel 82 van
de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, de roerende en onroerende goederen van de
Staat, zowel behorend tot het openbaar als tot het privaat domein, die ressorteren
onder de bevoegdheid van de Gewesten krachtens artikel 6, §1, X van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, waaronder de waterwegen en hun aanhorigheden, sedert 1 januari 1989 van rechtswege zonder
vergoeding worden overgedragen aan het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest
en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, naar gelang van hun ligging;
Overwegende dat, krachtens artikel 57, §5, eerste lid van dezelfde wet, de Gemeenschappen en de Gewesten de rechten en de verplichtingen van de Staat
overnemen betreffende de hen krachtens dit artikel overgedragen goederen met
inbegrip van de rechten en verplichtingen verbonden aan de hangende en toekomstige gerechtelijke procedures;
Dat blijkens de wetsgeschiedenis de overdracht van goederen de opvolging
omvat in alle rechten en verplichtingen met betrekking tot die goederen, zowel
bijzondere, wettelijke, reglementaire, conventionele en testamentaire;
Dat het begrip overdracht van goederen aldus een ruime inhoud heeft;
Overwegende dat, krachtens het tweede lid van dezelfde §5, de Staat echter de
verantwoordelijkheid blijft dragen voor de verplichtingen waarvan de betaling of
de uitvoering kon worden geëist voor de eigendomsoverdracht wat de goederen
betreft waarvan sprake is in dit artikel;
Dat de Staat enkel schuldenaar blijft van de verplichtingen waarover een eindbeslissing is gewezen die op 31 december 1988 kracht van gewijsde heeft;
Overwegende dat het eigendomsrecht van de overheid ten aanzien van de waterwegen de verplichting inhoudt om deze te onderhouden;
Overwegende dat het onderdeel dat ervan uitgaat dat enkel de verplichtingen
die rechtstreeks de overgedragen waterwegen en hun aanhorigheden betreffen
ressorteren onder artikel 57, §5 van de wet van 16 januari 1989 en dat contractuele verplichtingen die betrekking hebben op onderhoudswerken van de waterwegen geen verplichtingen zijn betreffende de overgedragen goederen, faalt naar
recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep gericht tegen de NV Hye
Gebroeders en de NV Ghent Dredging;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Veroordeelt eiser in de kosten.
25 maart 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter –Verslaggever:
mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Gérard en Wouters.
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Nr. 167
1° KAMER - 25 maart 2004

VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. AANVANG. EINDE)
- DUUR - VORDERING GEGROND OP ARTIKEL 1382 B.W. - SCHULDVORDERING TEN LASTE VAN DE
STAAT - VERJARINGSTERMIJN.
Om betaling te verkrijgen van een schuldvordering ten laste van de Staat die gegrond is op
art. 1382 B.W. dient de belanghebbende een aangifte, staat of rekening over te leggen;
wanneer de overlegging niet geschiedt binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf
de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan zij is ontstaan, is de
schuldvordering verjaard1. (Art. 1, eerste lid, a Wet 6 feb. 1970 betreffende de verjaring
van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën; thans art.
100, 1° K.B. 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit)
(VLAAMSE GEMEENSCHAP - Minister van Onderwijs en vorming T. V.)

ARREST

(A.R. C.01.0597.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 januari 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet;
- artikel 1, eerste lid, a van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van
schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën;
- artikel 100, eerste lid, a van de op 17 juli 1991 gecoördineerde Wetten op de Rijkscomptabiliteit;
- de artikelen 68 en 100 van het koninklijk besluit van 10 december 1868 houdende het
algemeen reglement op de rijkscomptabiliteit, artikel 100 zoals gewijzigd bij koninklijk
besluit van 20 juni 1966.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep willigt verweersters hoger beroep in en verklaart haar oorspronkelijke vordering ontvankelijk, niet-verjaard en grotendeels gegrond met volgende motieven:
1 Zie Cass., 21 april 1994, A.R. C.93.0329.F, nr. 190; 2 nov. 1995, A.R. C.94.0186.N, nr. 469; 10
okt. 1996, A.R. C.95.0289.F, nr. 372; P.-J. DEFOORT, "Het toepassingsgebied van de vijfjarige termijn
van schulvorderingen ten laste van de staat m.b.t. schuldvorderingen op grond van artikel 1382
B.W.", P & B 1995, (29) nr. 7 tot 9.
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"De eerste rechter heeft de vordering van verweerster ten onrechte als verjaard beschouwd op grond van de overweging dat deze 'schuldvordering' onderworpen is aan artikel 1a van de wet van 6 februari 1970 op de verjaring van de schuldvorderingen van de
Staat.
Dit artikel stelt enkel dat de schuldvorderingen verjaren, waarvan de op wettelijke of
reglementaire wijze bepaalde voorlegging niet geschiedde binnen een termijn van vijf
jaar, te rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar waarin zij ontstonden.
De huidige rechtsvordering strekt tot vergoeding van een schade die ontstaan is op
grond van een onrechtmatige daad. Voor dergelijke schulden van de Staat is geen reglementaire of wettelijke wijze van voorlegging van de schuldvordering voorgeschreven.
Bijgevolg is artikel 1a van de wet van 6 februari 1970 niet van toepassing op deze schulden. De gemeenrechtelijke verjaringstermijn van 30 jaar was op deze schuld van toepassing op het ogenblik dat de vordering werd ingeleid aan de rechtbank.
Indien de verjaringstermijn voor schade door onrechtmatige daad van de overheid beperkt zou zijn tot 5 jaar, zou dit een onredelijke discriminatie uitmaken in de behandeling
van de schuldvorderingen van de Staat tegenover deze van particulieren (Arrest Arbitragehof 32/96; T.P.R. 3-98: De rechtspraak van het Arbitragehof ten behoeve van de private
rechtspraktijk - Overzicht van de rechtspraak 1992-1997, F. Meersschaut, blz. 1036").
Grieven
De vordering van verweerster had te dezen betrekking op het bekomen van een schadevergoeding wegens het materieel en moreel nadeel dat zij geleden had ingevolge het verlies van een schooljaar te wijten aan een fout van de examencommissie of directie van de
onderwijsinstelling.
Deze vordering in schadevergoeding was gestoeld op artikel 1382 van het Burgerlijk
Wetboek, zoals uitdrukkelijk vermeld in de dagvaarding.
Overeenkomstig de artikelen 1, eerste lid, a van de wet van 6 februari 1970 betreffende
de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën, en het gelijkluidende artikel 100, eerste lid, a van de op 17 juli 1991 gecoördineerde
wetten op de rijkscomptabiliteit, zijn verjaard en bepaald vervallen, ten voordele van de
Staat, onverminderd de vervallenverklaringen uitgesproken door andere wettelijke, reglementaire of ter zake overeengekomen bepalingen: a) de schuldvorderingen, waarvan de op
wettelijke of reglementaire wijze bepaalde overlegging niet geschiedde binnen een termijn
van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan
zij ontstonden.
Het hof van beroep sluit de toepassing van deze aldus bepaalde verjaringstermijn van
vijf jaar uit op een dubbele grond, te weten 1) dat bedoeld artikel 1 van de wet van 6 februari 1970 niet van toepassing is op schulden voor dewelke geen reglementaire of wettelijke wijze van voorlegging is voorgeschreven en 2) dat een beperking van de verjaringstermijn voor het bekomen van een vergoeding ingevolge schade door onrechtmatige daad
van de overheid, tot vijf jaar een onredelijke discriminatie zou uitmaken in de behandeling
van de schuldvorderingen van de Staat tegenover deze van particulieren.
Het slachtoffer van een onrechtmatige daad van de overheid, dient de vordering tot vergoeding van de door deze onrechtmatige daad geleden schade over te leggen in de zin van
genoemd artikel 1 van de wet van 6 februari 1970 of van het gelijkluidend artikel 100 van
de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, door het indienen van een schuldvordering.
Uit de artikelen 68 en 100 van het koninklijk besluit van 10 december 1868 houdende
het algemeen reglement op de Rijkscomptabiliteit, zoals dit laatste gewijzigd werd bij koninklijk besluit van 20 juni 1966, volgt dat alle schuldvorderingen ten laste van de Staat,
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die geen vaste uitgaven zijn, zoals bezoldigingen of pensioenen, het voorwerp moeten uitmaken van een aangifte, staat of rekening.
Het hof van beroep kon derhalve niet wettig oordelen dat voor een vordering in schadevergoeding lastens de Staat, op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, de
wet van 6 februari 1970 niet van toepassing was bij gebrek aan wettelijke of reglementaire
wijze van voorlegging van de schuldvordering.
Deze schuldvordering dient te worden ingediend binnen de vijf jaar te rekenen vanaf de
eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan zij ontstond.
Het hof van beroep stelt te dezen vast dat "de examencommissie een fout beging toen
zij aan (verweerster) weigerde om haar scriptie in tweede zittijd (september 1982) opnieuw te verdedigen (waardoor) (verweerster) een ernstige en bijna zekere kans om te slagen in september 1982 (verloor)". Het hof van beroep omschreef de voor vergoeding in
aanmerking komende schade als het verlies van een mogelijkheid van tewerkstelling van
oktober 1982 tot en met juni 1983, benevens de morele schade.
De schade deed zich aldus ten laatste in juni 1983 voor, zodat de schuldvordering diende te worden ingediend binnen de vijf jaar na 1 januari 1983.
Zoals door eiseres omstandig in conclusie aangevoerd, maakte verweerster voor het
eerst aanspraak op vergoeding lastens eiseres door de dagvaarding van 10 oktober 1989,
te weten meer dan vijf jaar na de eerste januari van het begrotingsjaar waarin de schade
was ontstaan.
Deze vordering diende vervolgens verjaard te worden verklaard.
De gemeenrechtelijke termijn voor het inleiden van een vordering in schadevergoeding
op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek bedroeg 30 jaar, en sinds het van
kracht worden van artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij wet van 10
juni 1998, 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, en in ieder geval door verloop van twintig jaar vanaf de dag volgend
op die waarop het feit waardoor de schade is veroorzaakt, zich heeft voorgedaan.
De bij de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet gestelde regels van de
gelijkheid der Belgen voor de wet en van de niet-discriminatie, sluiten niet uit dat een verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover voor het criterium van dat onderscheid een objectieve en redelijke verantwoording bestaat.
Door de vorderingen gericht tegen de Staat of de provincie aan de vijfjarige verjaring te
onderwerpen, heeft de wetgever een maatregel genomen die in verband staat met het nagestreefde doel dat erin bestaat de rekeningen van de Staat binnen een redelijke termijn af
te sluiten. Dergelijke maatregel was immers noodzakelijk omdat de Staat of de provincie
op een bepaald ogenblik zijn of haar rekeningen moet kunnen afsluiten.
In het arrest van 15 mei 1996 (nr. 32/96) van het Arbitragehof, waarnaar het hof van
beroep verwijst, werd ten aanzien van de toepassing van de vijfjarige verjaringstermijn op
vorderingen die waren ingediend door personen wier onroerende goederen werden beschadigd door werken uitgevoerd door de Staat, geoordeeld dat die maatregel niet redelijk
verantwoord was nu het "immers om schuldvorderingen (gaat) die zijn ontstaan uit een
nadeel dat pas aan de oppervlakte kan komen talrijke jaren nadat de werken werden uitgevoerd (en) de laattijdige klachten hun verklaring meestal niet (vinden) in de nalatigheid
van de schuldeiser, maar in het feit dat de schade zich laattijdig manifesteert".
Deze redenering, zoals door het Arbitragehof zelf weergegeven in zijn arrest van 20 januari 1999 (nr. 5/99), kan niet worden toegepast op schuldvorderingen die tot doel hebben
een nadeel te herstellen dat wordt veroorzaakt door een als foutief gekwalificeerde beslis-
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sing (zoals in de onterechte weigering een scriptie in tweede zittijd te verdedigen). In dit
geval betreft het immers een vordering die voortvloeit uit een welbepaalde beslissing die
een onmiddellijk nadeel berokkent. Door dergelijke vorderingen aan de vijfjarige verjaringstermijn te onderwerpen, heeft de wetgever een maatregel genomen die niet onevenredig is met het nagestreefde doel.
Het hof van beroep kon dienvolgens niet wettig oordelen dat de vordering van verweerster, strekkend tot het bekomen van schadevergoeding voor het nadeel dat zij had ondervonden door een onterechte weigering haar scriptie te verdedigen in een tweede zittijd,
niet onderworpen was aan de verjaringstermijn van artikel 1, eerste lid, a van de wet van 6
februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van
de Staat en de provinciën, en het gelijkluidende artikel 100, eerste lid, a van de op 17 juli
1991 gecoördineerde Wetten op de Rijkscomptabiliteit, omdat deze bepalingen een onredelijke discriminatie zouden opleveren.
Hieruit volgt dat het hof van beroep zijn beslissing niet wettig rechtvaardigt (schending
van de artikelen 10 en 11 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet, 1, eerste
lid, a van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten
laste of ten voordele van de Staat en de provinciën, 100, eerste lid, a van de op 17 juli
1991 gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, 68 en 100 van het koninklijk besluit van 10 december 1868 houdende het algemeen reglement op de rijkscomptabiliteit,
artikel 100 zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 20 juni 1966).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 1, eerste lid, a van de wet van 6 februari
1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele
van de Staat en de provinciën, thans artikel 100, 1° van het koninklijk besluit van
17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, verjaard zijn en bepaald vervallen ten voordele van de Staat, onverminderd de vervallenverklaringen uitgesproken door andere wettelijke, reglementaire of ter zake
overeengekomen bepalingen: de schuldvorderingen, waarvan de op wettelijke of
reglementaire wijze bepaalde overlegging niet geschiedde binnen een termijn
van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop
waarvan zij zijn ontstaan;
Overwegende dat, krachtens de artikelen 68 en 100 van het koninklijk besluit
inhoudende het algemeen reglement op 's Lands rekenschap, artikel 100 gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 juni 1966 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 10 december 1868 houdende algemeen reglement op de
Rijkscomptabiliteit, voor andere schuldvorderingen dan die welke voor de Staat
een vaste uitgave zijn, de belanghebbenden om de betaling van hun vorderingen
te verkrijgen, een aangifte, staat of rekening dienen over te leggen;
Overwegende dat een schuldvordering die gegrond is op artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek geen vaste uitgave is in de zin van artikel 68 van voormeld
koninklijk besluit;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat voor de schuldvordering, ontstaan uit
een onrechtmatige daad, geen reglementaire of wettelijke wijze van voorlegging
van de schuldvordering is voorgeschreven;
Dat het beslist dat bijgevolg artikel 1, a van de wet van 6 februari 1970 niet
van toepassing is op deze schuld en dat op deze schuld, op het ogenblik dat de
vordering voor de rechtbank werd ingeleid, de gemeenrechtelijke verjaringster-
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mijn van 30 jaar van toepassing is;
Dat het arrest zodoende de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
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.
25 maart 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter –Verslaggever:
mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 168
1° KAMER - 25 maart 2004

1º GERECHTSDEURWAARDER - LOON - RECHTSVORDERING TOT BETALING VERJARING - BEGRIP.
2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. AANVANG.
EINDE) - DUUR - RECHTSVORDERING VAN GERECHTSDEURWAARDERS - BEGRIP.
1º en 2° De verjaringstermijn van een jaar, die krachtens art. 2272, eerste lid B.W. geldt
voor de rechtsvordering van de gerechtsdeurwaarders tot betaling van hun loon voor de
akten die zij betekenen en voor de opdrachten die zij uitvoeren, is niet toepasselijk
wanneer de gerechtsdeurwaarder openstaande staten invordert van een advocaat die
hem namens zijn cliënt verzoekt ambtstaken te verrichten1.
(V. T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. C.02.0029.N)

I. Bestreden beslissing
1 A. VAN OEVELEN, "Algemeen overzicht van de bevrijdende verjaring en de vervaltermijnen in het
Belgische privaatrecht", T.P.R. 1987, (1755) 1800, nr. 41 en de aldaar vermelde rechtsleer; G.
BAUDRY-LACANTINERIE, A. TISSIER, Traité théorique et pratique de droit civil, XXVIII, De la
prescription, Parijs 1905, nr. 721; G. BELTJENS, Encyclopédie du droit civil belge, première partie,
Code civil, VI, Bruylant 1907, 832, nr. 17; M.D. DALLOZ, Jurisprudence générale. Supplément au
Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, XIII, Parijs
1893, v° Prescription civile, 190, nr. 579. Meer algemeen: I. CLAEYS, "Over vertegenwoordiging in de
relatie cliënt-advocaat-gerechtsdeurwaarder", noot onder Antwerpen, 16 febr. 1998, R.W. 1998-1999,
93-97.
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 februari 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 2272, inzonderheid eerste lid van het Burgerlijk Wetboek zoals gewijzigd door
artikel 48, §4 van de wet van 5 juli 1963.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest ontvangt het hoger beroep doch verklaart het ongegrond, na te hebben vastgesteld dat het voorwerp van het geschil de invordering betrof van erelonen en
kosten door de verweerders gemaakt "voor de uitvoering van opdrachten toevertrouwd
door (verzoekster) in haar hoedanigheid van advocaat van meerdere van haar cliënten", en
zulks op grond van de volgende redengeving
"(...) dat (eiseres) voorhoudt dat de korte verjaringstermijn van 1 jaar, zoals bepaald in
artikel 2272, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is op onderhavige vordering;
(...) evenwel dat, zoals de eerste rechter reeds besliste, deze korte verjaringstermijn enkel van toepassing is op de vordering van de gerechtsdeurwaarder tegen de cliënt;
dat in casu (de verweerders) de mogelijkheid hebben/hadden om een rechtstreekse contractuele vordering in te stellen tegen de cliënten van (eiseres);
dat het Burgerlijk Wetboek geen bijzondere verjaringstermijn voorziet voor een vordering gericht tegen een advocaat;
dat de gemeenrechtelijke termijn (voorheen dertig jaar, thans tien jaar) moet toegepast
worden op alle vorderingen die niet door bijzondere wetsbepalingen aan een andere verjaringstermijn zijn onderworpen; dat immers de wetsbepalingen die een korte verjaringstermijn invoeren beperkend moeten worden geïnterpreteerd;
(...) dat de advocaat er zich ten aanzien van zijn cliënt toe verbindt voor hem een lastgevingsovereenkomst te sluiten met een gerechtsdeurwaarder; dat de verhouding advocaatgerechtsdeurwaarder evenwel niet van contractuele aard is;
dat er in voorkomend geval een rechtstreekse contractuele band ontstaat tussen de cliënt
en de gerechtsdeurwaarder;
dat (de verweerders) evenwel een vordering tegen (eiseres) hebben op grond van de gewoonte en van de deontologische norm van de advocaten, waardoor dezen gehouden zijn
om de openstaande staten van gerechtsdeurwaarders te voldoen (...);
dat immers een advocaat die zich niet heeft laten provisioneren voor de kosten van de
tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, laatstgenoemde moet verwittigen en hem er op
wijzen dat hij zijn kosten- en ereloonstaat rechtstreeks op de cliënt dient te verhalen;
dat door dit niet te doen, de advocaat een fout begaat, temeer indien hij zoals in casu, de
ereloonstaat van de gerechtsdeurwaarder die aan hem is gericht niet onmiddellijk protesteert en ook niet reageert op de herhaalde ingebrekestellingen tot betaling, doch integendeel verder gaat met opdrachten in naam van de cliënten door te geven;
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Dat de vordering van (de verweerders) gestoeld kan worden op deze fout".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Artikel 2272, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek stelt dat "de rechtsvordering van
gerechtsdeurwaarders, tot betaling van hun loon voor akten die zij betekenen, en voor opdrachten die zij uitvoeren (...) verjaren door verloop van een jaar".
De ratio legis van dit artikel is gesteund op een vermoeden van betaling van de gevorderde sommen.
De tekst van artikel 2272, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek maakt geen onderscheid uitgaande de persoon van de debiteur die door de gerechtsdeurwaarder wordt aangesproken.
Het principe van de éénjarige verjaring geldt derhalve zodra er door een gerechtsdeurwaarder een "rechtsvordering (...) tot betaling van (zijn) loon voor akten die (hij) betekent
en voor opdrachten die hij uitvoert" wordt ingesteld, ongeacht de persoon tegen wie wordt
ingevorderd.
Het geschonden wetsartikel moet bijgevolg worden geïnterpreteerd in de zin dat ieder
die door een gerechtsdeurwaarder wordt gedagvaard ter betaling van het loon voor de akten die deze heeft betekend en voor opdrachten die hij heeft uitgevoerd, de mogelijkheid
heeft om de verjaring in te roepen.
Het hof van beroep behoudt de mogelijkheid om op grond van artikel 2272, eerste lid
van het Burgerlijk Wetboek de verjaring in te roepen enkel voor diegene voor wiens rekening de handeling door de gerechtsdeurwaarder werd gesteld, met name de cliënten van
de advocaten doch niet de advocaten zelf, niettegenstaande het hof van beroep vaststelt
dat eiseres aanvoerde de gevorderde sommen te hebben betaald.
Hieruit volgt dat het arrest, door te oordelen dat de korte verjaringstermijn van het artikel 2272, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, enkel van toepassing is op de vordering
van de gerechtsdeurwaarder tegen de cliënt, het toepassingsveld van deze bepaling beperkt en mitsdien deze bepaling schendt (schending van artikel 2272, inzonderheid eerste
lid van het Burgerlijk Wetboek).
2. Tweede onderdeel
Zelfs indien men artikel 2272, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek zou moeten lezen
in de zin dat het voorbehouden zou zijn aan de "cliënten" van de gerechtsdeurwaarder,
sluit zulks de toepasselijkheid van deze bepaling in casu niet uit.
Een advocaat valt zowel onder het begrip "opdrachtgever" als onder de term "cliënt".
Het is immers de advocaat die effectief de opdracht, in de zin van de instructies, geeft aan
de gerechtsdeurwaarder.
De advocaat is daarenboven doorgaans de cliënt van de gerechtsdeurwaarder in de letterlijke zin van het woord daar het niet de cliënt van de advocaat is die de gerechtsdeurwaarder kiest doch de advocaat zelf.
Artikel 2272, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek maakt enkel gewag van "loon voor
akten" en "opdrachten" zonder enige beperking aangaande de personen in wiens opdracht
de gerechtsdeurwaarder optreedt.
Hieruit volgt dat het arrest, in de mate dat het de toepasselijkheid van artikel 2272, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek uitsluit om reden dat de advocaat geen "opdrachten"
geeft aan de gerechtsdeurwaarder in de zin van deze bepaling, eveneens om die reden
schending inhoudt van artikel 2272, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek.
3. Derde onderdeel
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Zoals hoger reeds onderstreept, houdt artikel 2272, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek geen enkele beperking in zolang het voorwerp van de invordering kosten en erelonen betreft verschuldigd voor akten en opdrachten door een gerechtsdeurwaarder betekend.
Zoals door het arrest uitdrukkelijk vastgesteld, betreft het voorwerp van de vordering in
casu de invordering van dergelijke kosten en erelonen.
Dergelijke vordering valt onder de omschrijving van artikel 2272, eerste lid van het
Burgerlijk Wetboek.
Noch de aard, noch de grondslag van de onderliggende rechtsverhouding, noch de hoedanigheid van de betrokken debiteur, doen afbreuk aan de toepassing van artikel 2272 van
het Burgerlijk Wetboek.
Het arrest geeft echter te kennen dat "(de verweerders) evenwel een vordering tegen
(eiseres) hebben op grond van de gewoonte en van de deontologische norm van de advocaten, waardoor deze gehouden zijn om de openstaande staten van gerechtsdeurwaarders
te voldoen" en dat "een advocaat die zich niet heeft laten provisioneren voor de kosten
van de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, laatstgenoemde moet verwittigen en
hem er op wijzen dat hij zijn kosten- en ereloonstaat rechtstreeks op de cliënt dient te verhalen" en dat "door dit niet te doen, de advocaat een fout begaat".
Het arrest sluit bijgevolg de toepassing van artikel 2272, eerste lid van het Burgerlijk
Wetboek uit op grond van de rechtsverhouding tussen partijen, terwijl deze bepaling enkel
het voorwerp van de vordering als relevant criterium bij het bepalen van de verkorte verjaringstermijn aanhoudt.
Hieruit volgt dat het arrest, door te beslissen dat de vordering van eiser niet verjaard is,
artikel 2272 van het Burgerlijk Wetboek schendt.
4. Vierde onderdeel
Het arrest stelt enerzijds dat "een advocaat die zich niet heeft laten provisioneren voor
kosten van de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, laatstgenoemde moet verwittigen en hem erop wijzen dat hij zijn kosten- en erelonenstaat rechtstreeks op de cliënt dient
te verhalen" en neemt derhalve aan dat de advocaat, krachtens de hierbovenvermelde deontologische regel, desalniettemin als opdrachtgever en derhalve als cliënt moet worden
beschouwd.
Deze overweging is in strijd met de hierboven uiteengezette interpretatie dat het arrest
geeft van artikel 2272, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek met name dat de advocaat
niet kan beschouwd worden als een cliënt zolang hij de gerechtsdeurwaarder er niet op gewezen heeft dat hij zijn kosten- en ereloonstaat rechtstreeks op de cliënt dient te verhalen.
Hieruit volgt dat het arrest, door, enerzijds, te beslissen dat verweerders invordering
van kosten en erelonen niet verjaard is krachtens artikel 2272 van het Burgerlijk Wetboek
doch, anderzijds, beslist dat eiseres gehouden is de erelonen en kosten van de verweerders
te betalen, tegenstrijdig is en mitsdien artikel 149 van de Grondwet schendt.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 2272, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, de rechtsvordering van gerechtsdeurwaarders tot betaling van hun loon
voor de akten die zij betekenen, en voor de opdrachten die zij uitvoeren, verjaart
door verloop van een jaar;
Dat deze verjaringstermijn niet toepasselijk is wanneer de gerechtsdeurwaarder openstaande staten invordert van een advocaat die hem namens zijn cliënten
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verzoekt ambtstaken te verrichten;
Dat die advocaat zich niet kan beroepen op het vermoeden van betaling;
Overwegende dat de appèlrechters door te beslissen dat artikel 2272, eerste lid
van het Burgerlijk Wetboek enkel de rechtsvordering betreft van de gerechtsdeurwaarder tegen de cliënt, deze wetsbepaling niet schenden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het arrest de toepassing van artikel 2272, eerste lid van het
Burgerlijk Wetboek, niet uitsluit om reden dat de advocaat geen opdrachten geeft
aan de gerechtsdeurwaarder;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
3. Derde onderdeel
Overwegende dat, zoals uit het antwoord op het eerste onderdeel blijkt, artikel
2272, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek enkel de rechtsvordering betreft van
de gerechtsdeurwaarder tegen de cliënt;
Overwegende dat de appèlrechters in die zin oordelen;
Dat zij hierbij ook overwegen dat, ook in geval een advocaat optreedt, "een
rechtstreekse contractuele band ontstaat tussen de cliënt en de gerechtsdeurwaarder" zodat deze laatste de mogelijkheid heeft "om een rechtstreekse contractuele
vordering in te stellen tegen de cliënt" en voorts dat de gerechtsdeurwaarder
(even)wel een vordering heeft tegen de advocaat, zij het "op grond van de gewoonte en van de deontologische norm van de advocaten, waardoor dezen gehouden zijn om de openstaande staten van gerechtsdeurwaarders te voldoen";
Dat zij aldus de vermelde bepaling correct toepassen;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
4. Vierde onderdeel
Overwegende dat, anders dan het onderdeel aanvoert, de appèlrechters nergens
aannemen "dat de advocaat, krachtens (voormelde) deontologische regel, desalniettemin als opdrachtgever en derhalve als cliënt moet worden beschouwd";
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
25 maart 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter –Verslaggever:
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Gérard en Geinger.
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1° KAMER - 25 maart 2004

HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING.
HUURHERNIEUWING. ENZ) - VERHUURDER DIE DE HANDELSBESTEMMING WIL DOEN OPHOUDEN GEEN NIEUWE BESTEMMING - GEVOLG.
Het onroerend goed wordt voor geen ander gebruik bestemd in de zin van de artikelen 16,
I, 2° en 25, 3°, in fine Handelshuurwet, door de verhuurder die, hoewel hij de
handelsbestemming van het onroerend goed wil doen ophouden, daaraan geen nieuwe
bestemming geeft1.
(B. e.a. T. A.)

ARREST

(A.R. C.02.0228.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 25 november 1995 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 16, I, 2° en artikel 25, 3° van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten.
Aangevochten beslissingen
Het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van 25 november 1995 hervormt het
vonnis a quo van 24 mei 1993 en veroordeelt dienvolgens verweerders slechts tot de betaling aan eisers van de som van 242.000 BEF, te vermeerderen met de gerechtelijke interesten vanaf 8 oktober 1990, op grond onder meer van de overwegingen
"(...) dat de eigenaars zich beroepen op artikel 16.I, 1° van de Handelshuurwet dat voorziet het verhuurde goed persoonlijk en werkelijk zelf in gebruik te nemen;
Dat de rechtbank, oordelend over de geldigheid van een weigering van een aanvraag tot
huurhernieuwing, kan onderzoeken of de ingeroepen reden(en) oprecht en uitvoerbaar
zijn, rekening houdend met de concrete feiten die voorgelegd worden (Cass., 11 januari
1990, R.W., 1991-1992, p. 993 en Vred. Brugge, 18 september 1981, R.W., 1982-1983,
1336);
Dat voor toepassing van artikel 25, 3° van de Handelshuurwet zij het goed persoonlijk
en werkelijk in gebruik moeten nemen binnen zes maanden na het einde van het huurcontract, dat eindigde op 30 april 1991 en dit gedurende ten minste twee jaar;
1 Zie Cass., 22 febr. 1968, A.C. 1968, 831, en de auteurs vermeld in voetnoot (1); A. PAUWELS,
"Handelshuur - art. 16" in Bijzondere Overeenkomsten, Kluwer, nr. 16, 10; J. VANKERCKHOVE, "Baux
Commerciaux. Législation, Jurisprudence, Critiques" T. Vred. 1990, 296; J. VAN RYN, J. HEENEN,
Principes de Droit Commercial, t. II, Bruylant 1976, 433.
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Dat de eigenaars zodoende uiterlijk vanaf 30 oktober 1991 tot eind oktober 1993 het
pand waarvoor zij de huurhernieuwing weigerden zelf moesten gaan bewonen en dit zonder handelsbestemming;
(...) dat uit het geheel van de gegevens waarover de rechtbank vermag te beschikken
voldoende blijkt dat (verweerders) de wettelijk gestelde voorwaarden niet hebben nageleefd;
(...)
dat uit het voorgaande blijkt dat (verweerders) A.-W. het pand 'gebruiken' naar eigen
goeddunken zonder er een bestemming aan te geven, hetzij als woonst, hetzij als handelsactiviteit;
dat een gebruik als dusdanig naar eigen goeddunken, geen gebruik is zoals voorzien in
de wet, waarbij men respect moet houden voor de rechten van de huurders;
dat (verweerders) niet oprecht waren en ze 'de frituur' niet voor bewoning gebruiken;
dat uit al het voorgaande aldus blijkt dat de eigenaars hun voornemen om het pand zelf
te betrekken, niet hebben uitgevoerd;
dat bijgevolg op grond van artikel 25, 3° van de Handelshuurwet de verhuurders aan de
huurders een uitzettingsvergoeding verschuldigd zijn gelijk aan drie jaar huur, eventueel
verhoogd met een bedrag, toereikend om de veroorzaakte schade geheel te vergoeden;
dat de uitzettingsvergoeding minstens bestaat uit een forfaitair bedrag van drie jaar
huur, dat niet kan beperkt worden;
(...)
Dat de verhuurder de huurvernieuwing heeft geweigerd op grond van artikel 16, I, 1°
wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten om persoonlijk en werkelijk het
verhuurde goed in gebruik te nemen, namelijk om het goed zelf te gaan bewonen;
dat de verhuurder evenwel zonder wettige reden zijn voornemen op grond waarvan hij
de huurder uit het goed heeft kunnen zetten niet ten uitvoer heeft gebracht binnen de zes
maanden en gedurende minstens twee jaren en bijgevolg bij artikel 25, 3°, eerste zin Wet
van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten, een uitzettingsvergoeding verschuldigd is aan de huurder van drie jaar huur vermeerderd met een bedrag toereikend om de
veroorzaakte schade geheel te vergoeden. Artikel 25, 3°, vervolgt echter: 'Deze vergoeding is evenwel niet verschuldigd indien de verhuurder aan het onroerend goed een bestemming geeft die hem een terugneming mogelijk zou hebben gemaakt zonder vergoeding of tegen een vergoeding gelijk aan of lager dan de vergoeding die hij heeft moeten
dragen';
dat de eigenaars ook de opzegging hadden kunnen geven om aan het goed een bestemming te geven die elke handelsonderneming uitsluit (artikel 16, I, 2° wet van 30 april
1951 op de handelshuurovereenkomsten). In dat geval moeten zij een uitwinningsvergoeding betalen van één jaar huur (artikel 25, 1° wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten);
dat bijgevolg de eigenaars A.-W. aan de huurders B.-S. een uitzettingsvergoeding dienen te betalen van 1 jaar huur of 242.000 BEF(...)".
Grieven
De vergoeding van drie jaar huur die door de verhuurder verschuldigd is, wanneer deze
zonder van een gewichtige reden te doen blijken, het voornemen op grond waarvan hij de
huurder uit het goed heeft gezet, niet ten uitvoer heeft gebracht binnen de zes maanden en
gedurende ten minste twee jaar, is niet verschuldigd indien de verhuurder het onroerend
goed een bestemming geeft, die hem de terugneming mogelijk had gemaakt zonder enige
vergoeding of tegen een vergoeding die lager is dan diegene die hij heeft moeten dragen.
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Het bestreden vonnis stelt in feite vast dat de eigenaars-verhuurders niet de bestemming
hebben gerealiseerd die aanleiding heeft gegeven tot de uitzetting binnen de door artikel
25, 3° van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten voorziene termijnen, doch besluit dat de verhuurders slechts een uitzettingsvergoeding van een jaar huur in
plaats van drie jaar verschuldigd zijn.
Het bestreden vonnis van de rechtbank van eerste aanleg heeft beslist dat het feit dat de
eigenaars ook opzegging "hadden kunnen geven" om aan het goed een bestemming te geven die elke handelsonderneming uitsluit een voldoende grond uitmaakt tot toepassing
van artikel 25, 3°, in fine. Het vonnis verantwoordt deze beslissing niet naar recht omdat
het, na vastgesteld te hebben dat de huurhernieuwing geweigerd werd omwille van de reden dat de eigenaars het goed zelf zouden betrekken, en na evenzeer vastgesteld te hebben
dat dit voornemen niet was uitgevoerd, hieraan niet de wettelijke consequenties verbindt
zoals uitdrukkelijk in artikel 25, 3°, is voorzien.
Het feit dat de wet op handelshuurovereenkomsten ook andere mogelijkheden voorziet
doet hieraan geen afbreuk.
Het vonnis schendt dan ook de bepalingen die in casu van toepassing waren (schending
van de artikelen 16, I, 1° en 25, 3° van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de verhuurder, krachtens artikel 16, I, 2° van de wet van 30
april 1951 op de handelshuurovereenkomsten, als reden tot weigering van de
hernieuwing van de huur "zijn wil om het onroerend goed een bestemming te geven die elke handelsonderneming uitsluit" kan inroepen;
Dat artikel 25, 3°, in fine van dezelfde wet bepaalt dat de vergoeding van drie
jaar huur niet verschuldigd is, indien de verhuurder aan het onroerend goed een
bestemming geeft, die hem de terugneming mogelijk zou hebben gemaakt zonder
vergoeding of tegen een vergoeding gelijk aan of lager dan de vergoeding die hij
heeft moeten dragen;
Overwegende dat uit de tekst zelf van deze bepalingen blijkt dat ze vreemd
zijn aan het geval waarin de verhuurder, hoewel hij de handelsbestemming van
het onroerend goed wil doen ophouden, daaraan geen nieuwe bestemming geeft;
Overwegende dat de appèlrechters door, na te hebben vastgesteld dat verweerders "het pand gebruiken naar eigen goeddunken zonder er een bestemming aan
te geven, hetzij als woonst, hetzij als handelsactiviteit", beslissen dat zij in toepassing van artikel 25, 3° van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten een uitzettingsvergoeding dienen te betalen van één jaar huur, omdat
de eigenaars ook de opzegging hadden kunnen geven om aan het goed een bestemming te geven die elke handelsonderneming uitsluit, hun beslissing niet naar
recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre dit het vonnis van 24 mei 1993 hervormt en verweerder veroordeelt tot betaling aan de eisers van de som van
242.000 BEF, te vermeerderen met de vergoedende intrest vanaf 1 november
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1991 tot 20 april 1994 en vanaf dan met de gerechtelijke intrest;
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 Brussel, zitting houdende in hoger beroep.
25 maart 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter –Verslaggever:
de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Gérard en Geinger.

Nr. 170
1° KAMER - 26 maart 2004

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — VERMOEDENS - DRAAGWIJDTE CASSATIEMIDDEL - GEVOLG.
2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - AANGEVOERDE
WETSBEPALING - GRIEF DIE DAARMEE GEEN VERBAND HOUDT - ONTVANKELIJKHEID.
3º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
TUSSEN PARTIJEN - EXONERATIEBEDING - TENIETDOENING VAN HET VOORWERP VAN DE
VERBINTENIS - GEVOLG.
1º en 2° Vermoedens zijn een manier om een feit te bewijzen zodat het middel dat de
schending aanvoert van de artt. 1349 en 1353 B.W. en opkomt tegen de beslissing van
de rechter om een fout bij een partij in aanmerking te nemen op grond van de feiten die
hij heeft vastgesteld, een grief is die geen verband houdt met die bepalingen 1. (Artt. 1349
en 1353 B.W.)
3º De beslissing is naar recht verantwoord wanneer zij de toepassing weigert van een
exoneratiebeding dat, in de regelmatige uitlegging die de rechter ervan geeft, het
voorwerp zelf van de verbintenis tenietdoet, en dat bijgevolg geen wettelijke uitwerking
tussen de partijen kan hebben. (Art. 1134 B.W.)
(ELECTRABEL N.V. T. P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0038.F)

I. Bestreden beslissing
1 In de zienswijze van het O.M verwijt het eerste middel de bestreden beslissing dat zij het schuldig
verzuim van eiser m.b.t. zijn contractuele verbintenis om het elektriciteitsnet te onderhouden en in
goede staat van werking te behouden bewezen acht, enkel op grond van de vaststelling dat de
connector niet naar behoren had gefunctioneerd, zonder bovendien concreet te vermelden in hoeverre
eiseres haar verplichting tot onderhoud niet was nagekomen. Het O.M. concludeerde bijgevolg tot
vernietiging omdat de rechter, louter op grond van het door hem vastgestelde defect, dat overigens
niets bijzonders was, zijn beslissing niet naar recht kan verantwoorden.
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Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 9 oktober 2001 in laatste
aanleg gewezen door de Vrederechter van het tweede kanton Doornik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middelen
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1. Beide onderdelen samen
Overwegende dat het vonnis vermeldt dat "het litigieuze schadegeval veroorzaakt is door het defect van een aardingsconnector (...) dat zich voordeed (...) ten
gevolge van een slecht contact van de aardgeleider bij de aansluiting op de paal",
dat "dergelijk slecht contact enkel het gevolg kan zijn van een tekortkoming in
het onderhoud van het materieel door (eiseres)" en dat "indien haar installaties
correct waren onderhouden, de overspanning ten gevolge van het defect van de
aardingsconnector niet zou hebben plaatsgevonden";
Overwegende dat vermoedens een manier zijn om een feit te bewijzen;
Dat de beide onderdelen opkomen tegen de beslissing van de rechter om op
grond van de feiten die hij heeft vastgesteld, een fout aan de zijde van eiseres in
aanmerking te nemen;
Dat die grief geen verband houdt met de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
Dat de onderdelen, in zoverre ze de schending van die bepalingen aanvoeren,
niet ontvankelijk zijn;
Overwegende, voor het overige, dat de vrederechter op grond van voormelde
gegevens en door meer in het bijzonder te steunen op de aard van de vastgestelde
beschadiging, heeft kunnen oordelen dat eiseres een fout had begaan en dat hij
zodoende de regels betreffende de bewijslast, noch het begrip contractuele fout,
noch de verbindende kracht van het reglement van eiseres betreffende de elektriciteitsdistributie, heeft geschonden;
Dat hij bijgevolg naar recht heeft beslist dat de voorwaarden voor haar aansprakelijkheid jegens verweerder vervuld waren;
Dat de onderdelen, in zoverre ze ontvankelijk zijn, niet aangenomen kunnen
worden;
2. Tweede middel
2.1. Tweede onderdeel
Overwegende dat het bestreden vonnis, door te oordelen dat "(het) beding luidens hetwelk 'de distributeur slechts moet instaan voor het herstel van schade ...
aan goederen die uitsluitend voor privé-doeleinden worden gebruikt' (...), door de
algemeenheid ervan, met name alle gevallen dekt van contractuele aansprakelijkheid van de distributeur in geval van materiële schade die beroepsmensen lijden
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door een onderbreking van de levering, en tot gevolg heeft dat elke inhoud wordt
ontnomen aan de wezenlijke verbintenis van de distributeur ten aanzien van die
categorie abonnees, namelijk het leveren van stroom", dat beding niet uitlegt op
een wijze die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en bijgevolg de bewijskracht van de akte waarin het vervat is niet miskent;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
2.2. Eerste onderdeel
Overwegende dat het bestreden vonnis, door de toepassing te weigeren van het
litigieuze exoneratiebeding, geen enkele van de in het onderdeel aangewezen
wetsbepalingen schendt, aangezien dat beding, in de uitlegging die het ervan
geeft en die in het antwoord op het tweede onderdeel is weergegeven, het voorwerp zelf van de verbintenis tenietdoet en, bijgevolg, wettelijk geen uitwerking
tussen de partijen kan hebben;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
26 maart 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –Verslaggever: mevr. Velu – Andersluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. T'Kint en Simont.

Nr. 171
1° KAMER - 26 maart 2004

NIEUWE VORDERING - BURGERLIJKE ZAKEN - UITBREIDING VAN DE VORDERING FEIT NIET IN DE DAGVAARDING AANGEVOERD - GEVOLG.
De beslissing die een uitbreiding van de oorspronkelijke vordering toestaat, is niet naar
recht verantwoord aangezien het feit waarop de nieuwe conclusie steunt niet in de
dagvaarding was aangevoerd. (Art. 807 Ger.W.)
(FRANSE GEMEENSCHAP VAN BELGIË T. V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0073.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 17 september 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
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III. Middelen
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1. Tweede onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, een
vordering die voor de rechter aanhangig is, uitgebreid of gewijzigd kan worden,
indien de nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies, berusten op een feit of
akte in de dagvaarding aangevoerd;
Overwegende dat verweerder in de dagvaarding de, uit het arrest van de Raad
van State van 29 mei 1991 afgeleide fouten heeft aangevoerd die eiseres heeft
begaan door op 12 en 25 september 1989 J.-P. D. en F. H. aan te stellen;
Dat verweerder in zijn conclusie van 8 maart 1994 zijn vordering heeft uitgebreid tot het herstel van de onrechtmatige aanstelling door eiseres, op 24 augustus 1990, van J.-M. H., welke benoeming de Raad van State bij arrest van 24 februari 1992 heeft vernietigd;
Dat het arrest, door die uitbreiding toe te staan, terwijl het feit waarop verweerders nieuwe conclusie steunde niet in de dagvaarding was aangevoerd, artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
2. Tweede middel
Overwegende dat het bestreden arrest oordeelt dat eiseres een fout heeft begaan door de twee aanstellingen te doen waarvan verweerder de vernietiging bij
arrest van de Raad van State van 29 mei 1991 heeft verkregen;
Dat het middel opkomt tegen de overwegingen waarbij het arrest beslist dat
het oorzakelijk verband tussen die fout en de door verweerder aangevoerde schade bewezen is;
2.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat wanneer een gewone rechtbank, op grond van de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, rechtsgeldig kennisneemt van een
aansprakelijkheidsvordering ten gevolge van een machtsoverschrijding wegens
miskenning door de administratieve overheid van grondwettelijke of wettelijke
regels volgens welke zij op een bepaalde manier iets niet of wel moet doen, en
wanneer die machtsoverschrijding door de Raad van State met nietigverklaring
van die administratieve handeling is gesanctioneerd, de gewone rechtbank, aangezien een dergelijke beslissing tot nietigverklaring erga omnes gezag van gewijsde heeft, noodzakelijk moet beslissen dat de administratieve overheid van
wie de nietig verklaarde handeling uitgaat, een fout heeft begaan en dat die fout
tot herstel aanleiding geeft als het oorzakelijk verband tussen de machtsoverschrijding en de schade bewezen is;
Overwegende dat het bestreden arrest, om het bestaan van een oorzakelijk verband tussen de fout van eiseres en de door verweerder aangevoerde schade in
aanmerking te nemen, geoordeeld heeft dat de Raad van State "het bestaan (van
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dat) verband heeft aangetoond, aangezien hij (verweerders) belang in evidentie
heeft gesteld";
Dat het arrest aldus het in het onderdeel aangewezen algemeen rechtsbeginsel
miskent;
Dat het onderdeel gegrond is;
2.2 Zesde onderdeel
Overwegende dat de afstand van een recht niet wordt vermoed en slechts kan
worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn;
Overwegende dat het arrest uit de overweging dat de prioritaire kandidaten "de
vernietiging van de aanstellingen die met miskenning van hun recht en dus op
onrechtmatige wijze zijn gedaan" niet hebben gevorderd, niet naar recht heeft
kunnen afleiden dat de kandidaten "aan die aanstellingen hebben verzaakt";
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 aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
26 maart 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Draps en Simont.

Nr. 172
2° KAMER - 30 maart 2004

1° VERJARING – STRAFZAKEN – STRAFVORDERING – SCHORSING – GRONDEN.
2° STRAFVORDERING – VERJARING – SCHORSING – GRONDEN.
3° VERJARING – STRAFZAKEN – STRAFZAKEN – SCHORSING – GRONDEN – NIEUWE WET
– TOEPASSING.
4° STRAFVORDERING – VERJARING – SCHORSING – GRONDEN – NIEUWE WET –
TOEPASSING.
5° RECHTEN VAN DE MENS – VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS – ART. 7
– STRAFVORDERING – VERJARING – SCHORSING – GRONDEN – NIEUWE WET – TOEPASSING.
6° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN – WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE – WERKING IN DE TIJD – NIEUWE WET – STRAFZAKEN –
STRAFVORDERING – VERJARING – SCHORSING – GRONDEN – TOEPASSING.
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7° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMEEN) – ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL
VAN HET RECHT OP RECHTSZEKERHEID – BEGRIP.
8° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMEEN) – ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL
VAN HET RECHT OP RECHTSZEKERHEID – STRAFZAKEN – STRAFVORDERING –
VERJARINGSTERMIJN VOOR DE NIET-CORRECTIONALISEERBARE MISDADEN – WIJZIGING – NIEUWE
WIJZIGING VOOR DE INWERKINGTREDING VAN DE WIJZIGENDE WET – GEVOLG.
9° ARBITRAGEHOF- CASSATIEMIDDEL – PREJUDICIEEL GESCHIL – HOF VAN CASSATIE
– VERPLICHTING.
10° PREJUDICIEEL GESCHIL – ARBITRAGEHOF – CASSATIEMIDDEL – PREJUDICIEEL
GESCHIL – HOF VAN CASSATIE – VERPLICHTING.
11° VERJARING – STRAFZAKEN – STRAFVORDERING – SCHORSING – GRONDEN –
SCHORSING VANAF DE INLEIDENDE ZITTING – NIEUWE WET – TOEPASSING – DISCRIMINATIE –
PREJUDICIEEL GESCHIL – ARBITRAGEHOF – HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING.
1°en 2° Zijn onverminderd van toepassing voor de misdrijven gepleegd ten laatste op 1
september 2003, de schorsingsgronden van de verjaring, die bepaald zijn bij artikel 24,
1° Wetboek van Strafvordering zoals gewijzigd door artikel 3 van de wet van 11
december 19981. (Art. 24, 1° Sv.)
3°, 4°, 5° en 6° De regels van de verjaring behoren niet tot de bepaling van het strafbare
feit of de straf bedoeld in artikel 7.1 E.V.R.M. Zodat dit artikel niet eraan in de weg staat
dat een beklaagde met toepassing van een nieuwe verjaringswet en de eruit
voortspruitende beperkingen wordt veroordeeld2. (Art. 24, 1° Sv.; Art. 7.1 E.V.R.M.)
7° Een wet verleent voor haar inwerkingtreding geen rechten en geldt bijgevolg niet als een
vaste gedrags- of beleidsregel van de overheid, die bij de burger gerechtvaardigde
verwachtingen zou opwekken3. (Algemeen rechtsbeginsel van het recht op
rechtszekerheid)
8° Artikel 33 van de programmawet van 5 augustus 2003, dat artikel 5.2 van de wet van 16
juli 2002 tot wijziging van verschillende bepalingen teneinde inzonderheid de
verjaringstermijn voor de niet-correctionaliseerbare misdaden te verlengen, voor de
inwerkingtreding van dit laatste artikel op 1 september 2003 wijzigt, miskent het
algemeen rechtsbeginsel van het recht op rechtszekerheid niet. (Art. 24, 1° SV.;
Algemeen rechtsbeginsel van het recht op rechtszekerheid)
9°, 10° en 11° Wanneer voor het Hof van Cassatie in een middel een vraag als bedoeld in
art. 26, §1, 3° Bijzondere Wet Arbitragehof, wordt opgeworpen, ten deze een vraag of de
artikelen 3 en 5.2 van de wet van 16 juli 2002, zoals aangevuld door artikel 33 van de
programmawet van 5 augustus 2003, de artikelen 10 en 11 Grondwet schenden, moet
het Hof van Cassatie in de regel het Arbitragehof verzoeken over die vraag uitspraak te
doen. (Art. 26, §1, 3° Bijzondere Wet Arbitragehof; Art. 24, 1° Sv.)
(S. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. P.04.0092.N)

I. Bestreden beslissing
1 Zie Cass., 9 oktober 2001, A.R. P.00.0106.N, nr. 537.
2 Zie Cass., 5 december 2000, A.R. P.99.0195.N, nr. 668.
3 Zie Cass., 27 maart 1992, A.R. 6891, A.C. 1991-92, nr. 405; 14 juni 1999, A.R. S.98.0093.N, nr.
352; 3 juni 2002, A.R. F.01.0044.F, nr. 337.
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 3 december 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het derde onderdeel van het eerste middel
Overwegende dat artikel 33 van de programmawet van 5 augustus 2003 het artikel 5.2 van de wet van 16 juli 2002 tot wijziging van verschillende bepalingen
teneinde inzonderheid de verjaringstermijnen voor de niet-correctionaliseerbare
misdaden te verlengen, aanvult derwijze dat het artikel 3 van laatstgenoemde
wet, dat het stelsel van de wet van 11 december 1998 van schorsing van de verjaring vanaf de inleidende zitting afschaft, alleen op de misdrijven gepleegd nà 1
september 2003 toepasselijk is;
Dat voor de misdrijven gepleegd ten laatste op 1 september 2003, de schorsingsgronden van de verjaring die bepaald zijn bij artikel 24, 1°, Wetboek van
Strafvordering zoals gewijzigd door artikel 3 van de wet van 11 december 1998,
onverminderd van toepassing zijn;
Overwegende dat de regels van de verjaring niet behoren tot de bepaling van
het strafbare feit of de straf bedoeld in artikel 7.1 EVRM zodat dit artikel niet eraan in de weg staat dat een beklaagde met toepassing van een nieuwe verjaringswet en de eruit voortspruitende beperkingen wordt veroordeeld;
Overwegende dat een wet vóór haar inwerkingtreding geen rechten verleent en
bijgevolg niet als een vaste gedrags- of beleidsregel van de overheid geldt die bij
de burger gerechtvaardigde verwachtingen zou opwekken;
Dat artikel 33 van de programmawet van 5 augustus 2003, dat artikel 5.2 van
de wet van 16 juli 2002 tot wijziging van verschillende bepalingen ten-einde inzonderheid de verjaringstermijn voor de niet-correctionaliseerbare misdaden te
verlengen vóór de inwerkingtreding van dit laatste artikel op 1 september 2003
wijzigt, daardoor het algemeen rechtsbeginsel van het recht op rechtszekerheid
niet miskent;
Overwegende dat het onderdeel aanvoert dat de artikelen 3 en 5.2 van de wet
van 16 juli 2002, zoals aangevuld door artikel 33 van de programmawet van 5
augustus 2003, de artikelen 10 en 11 Grondwet schenden in zoverre deze bepalingen inhouden dat de verjaring van de strafvordering wegens het misdrijf dat
gepleegd werd tot 1 september 2003 geschorst wordt vanaf de inleidingszitting
ingevolge het oude artikel 24, 1°, Wetboek van Strafvordering, terwijl deze
schorsing niet geldt voor een misdrijf gepleegd na 1 september 2003;
Overwegende dat er grond is tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het
Arbitragehof;
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B. Onderzoek van de overige grieven
Overwegende dat het onderzoek van de overige grieven wordt opgeschort totdat het Arbitragehof met een prejudiciële beslissing uitspraak zal hebben gedaan
over de hierna gestelde vraag;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Schort de uitspraak op totdat het Arbitragehof bij wege van prejudiciële beslissing uitspraak zal hebben gedaan over de volgende vraag:
Schenden de artikelen 3 en 5.2 van de wet van 16 juli 2002 tot wijziging van
verschillende bepalingen teneinde inzonderheid de verjaringstermijn voor de
niet-correctionaliseerbare misdaden te verlengen, zoals aangevuld door artikel 33
van de programmawet van 5 augustus 2003, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre deze bepalingen inhouden dat de verjaring van de strafvordering
wegens een misdrijf dat gepleegd werd tot 1 september 2003 geschorst wordt
vanaf de inleidingszitting ingevolge artikel 24, 1°, Wetboek van Strafvordering,
zoals bepaald bij artikel 3 van de wet van 11 december 1998 tot wijziging, wat
de verjaring van de strafvordering betreft, van de Voorafgaande Titel van het
Wetboek van Strafvordering, terwijl de verjaring van de strafvordering wegens
eenzelfde misdrijf dat gepleegd werd na 1 september 2003 niet wordt geschorst
vanaf de inleidingszitting?
Houdt de kosten aan.
30 maart 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. H. Van Bavel, Brussel.

Nr. 173
2° KAMER - 31 maart 2004

1º VREEMDELINGEN - VASTGEHOUDEN VREEMDELING - BESLISSING TOT
VERWIJDERING - UITVOERING - WEDERRECHTELIJK VERZET TEGEN DE VERWIJDERING - NIEUWE
BESLISSING TOT VASTHOUDING.
2º VREEMDELINGEN - VASTGEHOUDEN VREEMDELING - WEDERRECHTELIJK
VERZET TEGEN DE VERWIJDERING - NIEUWE BESLISSING TOT VASTHOUDING - AARD.
3º VREEMDELINGEN - NIEUWE MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBERING VOORWAARDEN - RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTT. 5.1, F EN
18.
4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 5 — ART. 5.1 - ART. 5.1, F - VREEMDELINGEN - NIEUWE MAATREGEL VAN
VRIJHEIDSBEROVING - VOORWAARDEN.
5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 18 - BEPERKINGEN VAN RECHTEN EN VRIJHEDEN - BEPERKING - VREEMDELINGEN - NIEUWE

Nr. 173 - 31.3.04
MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING

HOF VAN CASSATIE

545

- VOORWAARDEN.

6º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ONDUIDELIJK MIDDEL - GRONDWET
(1994) - ART. 12 - ONTVANKELIJKHEID.
7º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ART. 12 CASSATIEMIDDEL - ONDUIDELIJK MIDDEL - ONTVANKELIJKHEID.
8º VREEMDELINGEN - VERWIJDERING - FYSIEKE DWANG - WEIGERING VRIJHEIDSBEROVING - GEVOLG.
9º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 5 — ART. 5.1 - ART. 5.1, F - VREEMDELINGEN - VERWIJDERING - FYSIEKE DWANG WEIGERING - VRIJHEIDSBEROVING - WETTIGHEID.
10º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ART. 149 MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - ONDERZOEKSGERECHTEN - TOEPASSING.
11º VREEMDELINGEN - MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING ONDERZOEKSGERECHTEN - GRONDWET (1994) - ART. 149 - TOEPASSING.
12º ONDERZOEKSGERECHTEN - VREEMDELINGEN - MAATREGEL VAN
VRIJHEIDSBEROVING - GRONDWET (1994) - ART. 149 - TOEPASSING.
13º VREEMDELINGEN - MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING ONDERZOEKSGERECHTEN - TOEZICHT - GEEN CONCLUSIE - REDENGEVING.
14º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - VREEMDELINGEN MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - ONDERZOEKSGERECHTEN - TOEZICHT.
15º ONDERZOEKSGERECHTEN - VREEMDELINGEN - MAATREGEL VAN
VRIJHEIDSBEROVING - TOEZICHT - GEEN CONCLUSIE - REDENGEVING.
1º en 2° Noch art. 74/5 Vreemdelingenwet, noch enige andere wettelijke bepaling
verbieden de minister of zijn afgevaardigde om, met toepassing van §1 van voornoemd
art. 74/5, een nieuwe maatregel tot vrijheidsberoving te nemen t.a.v. een vreemdeling die
wettig wordt vastgehouden in een aan de grens gelegen plaats en die alleen door zijn
wederrechtelijk verzet de effectieve verwijdering belet; die nieuwe maatregel is een titel
die verschilt van die waarop hij volgt en vormt dus geen verlenging in de zin van art. 74/5,
§3 van de voormelde wet1. (Art. 74/5, §§1 en 3 Vreemdelingenwet)
3º, 4° en 5° De artt. 5.1, f en 18 E.V.R.M. verbieden de verdragsluitende partijen niet om,
met toepassing van hun nationale wetten, te bepalen dat er t.a.v. de vreemdeling die hun
grondgebied wederrechtelijk tracht binnen te dringen, een nieuwe maatregel van
vrijheidsberoving zal kunnen worden genomen, telkens wanneer hij die daad opnieuw
stelt. (Artt. 5.1, f en 18 E.V.R.M.)
6º en 7° Het middel dat de schending van art. 12 G.W. aanvoert zonder te verduidelijken in
hoeverre die bepaling zou zijn geschonden, is niet ontvankelijk2. (Art. 12 G.W. 1994)
8º en 9° De weigering om enige fysieke dwang uit te oefenen bij de uitzetting van een
vreemdeling die het grondgebied van het Koninkrijk onregelmatig is binnengedrongen,
maakt de beslissing om hem, met het oog op zijn verwijdering, van zijn vrijheid te
1 Cass., 31 aug. 1999, A.R. P.99.1294.N, nr. 428, met concl. adv.-gen. DE SWAEF; 28 sept. 1999, A.R.
P.99.1322.N, nr. 487, met concl. eerste adv.-gen. DU JARDIN; 2 nov. 1999, A.R. P.99.1373.N, nr. 582;
zie Cass., 27 nov. 2002, A.R. P.02.1402.F, nr. 635.
2 Zie Cass., 8 aug. 2000, A.R. P.00.1210.F, nr. 432.
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beroven, helemaal niet onwettig. (Art. 5.1, f E.V.R.M.)
10º, 11° en 12° Art. 149 G.W. is niet toepasselijk op de onderzoeksgerechten die uitspraak
doen over de handhaving van een t.a.v. de vreemdeling genomen bestuurlijke maatregel
van vrijheidsberoving3. (Art. 149 G.W. 1994)
13º, 14° en 15° De rechter omkleedt zijn beslissing regelmatig met redenen, wanneer hij, bij
afwezigheid van conclusies, oordeelt dat het extern en het intern toezicht op de
wettelijkheid van zowel de maatregel tot vrijheidsberoving als van de maatregel van
verwijdering van het grondgebied aantonen dat die maatregelen t.a.v. een vreemdeling
overeenkomstig de wet zijn genomen op grond van een redengeving, die door geen
enkele kennelijke dwaling in de beoordeling of omtrent de feiten is aangetast 4. (Art. 72
Vreemdelingenwet)
(N.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0363.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 februari 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldiging-stelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels 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 het eerste middel:
Overwegende dat noch artikel 74-5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, noch enige andere wettelijke bepaling de minister of
zijn afgevaardigde verbieden om, met toepassing van de eerste paragraaf van
voornoemd artikel 74-5, een nieuwe maatregel tot vrijheidsberoving te nemen
ten aanzien van een vreemdeling die wettig wordt vastgehouden in een aan de
grens gelegen plaats en die alleen door zijn wederrechtelijk verzet de effectieve
verwijdering belet; dat die nieuwe maatregel een afzonderlijke titel is die verschilt van die waarop hij volgt en dus geen verlenging vormt in de zin van artikel
74-5, §3 van de voormelde wet;
Dat het middel, dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht;
Over het tweede middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het middel niet kan worden aangenomen, in zoverre het de
schending van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
3 Cass., 10 april 2002, A.R. P.02.0365.F, nr. 220.
4 Zie Cass., 27 nov. 2002, A.R. P.02.1404.F, nr. 636 en 12 aug. 2003, A.R. P.03.1003.N, nr. 401.
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fundamentele vrijheden afleidt uit de schending van de wet van 15 december
1980 die, zoals hierboven is gezegd, tevergeefs wordt aangevoerd;
Overwegende, voor het overige, dat de artikelen 5.1, f en 18 van het Verdrag
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, de
verdragsluitende partijen niet verbieden om, met toepassing van hun nationale
wetten, te bepalen dat er ten aanzien van de vreemdeling die hun grondgebied
wederrechtelijk tracht binnen te dringen, een nieuwe maatregel van vrijheidsberoving zal kunnen worden genomen, telkens wanneer hij die daad opnieuw stelt;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel niet ontvankelijk is, in zoverre het de schending van artikel 12 van de Grondwet aanvoert, zonder te verduidelijken in hoeverre die bepaling zou zijn geschonden;
Overwegende, voor het overige, dat de weigering om enige fysieke dwang uit
te oefenen bij de uitzetting van een vreemdeling die het grondgebied van het Koninkrijk onregelmatig is binnengedrongen, de beslissing om hem, met het oog op
zijn verwijdering, van zijn vrijheid te beroven, helemaal niet onwettig maakt;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Over het derde middel:
Wat de drie onderdelen samen betreft:
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending van artikel 608 van
het Gerechtelijk Wetboek aanvoert, zonder op te geven in hoeverre die bepaling
zou zijn geschonden, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het middel, in zoverre het betoogt dat het aan het hof van beroep voorgelegde bestuurlijk dossier niet aantoont dat eiseres haar inscheping op
30 januari 2004 zou hebben geweigerd, voor het onderzoek ervan een onderzoek
van feitelijke gegevens vereist en derhalve niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het middel, in zoverre het betoogt dat het arrest de toepasselijke wettelijke bepalingen niet vermeldt, terwijl het arrest met name artikel 74-5
van de wet van 15 december 1980 citeert, feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending van artikel 149 van
de Grondwet aanvoert, terwijl die bepaling niet van toepassing is op de beslissingen van de onderzoeksgerechten die, zoals te dezen, uitspraak doen over een
maatregel van vrijheidsberoving, faalt naar recht;
Overwegende, voor het overige, dat uit de processtukken niet blijkt dat eiseres
een conclusie heeft neergelegd voor de kamer van inbeschuldiging-stelling;
Dat, derhalve, de appèlrechters hun beslissing regelmatig met redenen omkleden, door te oordelen dat het extern en het intern toezicht op de wettelijkheid van
zowel de maatregel tot vrijheidsberoving als van de maatregel van verwijdering
van het grondgebied aantonen dat die maatregelen, ten aanzien van eiseres, overeenkomstig de wet zijn genomen, op grond van een redengeving die door geen
enkele kennelijke dwaling in de beoordeling of omtrent de feiten is aangetast; dat
ze daarenboven de redenen van hun redenen niet hoefden op te geven;
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Dat het middel wat dat betreft niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
31 maart 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. P. Hubert, Brussel.

