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1º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — KAMERS. VERENIGDE KAMERS.
VOLTALLIGE ZITTING. ALGEMENE VERGADERING - VERENIGDE KAMERS - CASSATIE - VERWIJZING BESLISSING ONVERENIGBAAR MET HET CASSATIEARREST - CASSATIEBEROEP - MIDDEL MET
DEZELFDE STREKKING ALS HET DOOR HET CASSATIEARREST GEGROND BEVONDEN MIDDEL.
2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID BEWIJSLAST - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - OORZAAK - OORZAKELIJK VERBAND.
3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — BEGRIP.
BEOORDELING DOOR DE RECHTER - OORZAKELIJK VERBAND - BEWIJSLAST.
4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — BEGRIP.
BEOORDELING DOOR DE RECHTER - OORZAKELIJK VERBAND - OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN DE
FOUT EN DE SCHADE, ZOALS ZIJ ZICH HEEFT VOORGEDAAN - VOORWAARDE.
5º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — BEGRIP.
BEOORDELING DOOR DE RECHTER - OORZAKELIJK VERBAND - OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN DE
FOUT EN DE SCHADE, ZOALS ZIJ ZICH HEEFT VOORGEDAAN - ONTBREKEN VAN EEN VERBAND OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN DE FOUT EN HET VERLIES VAN EEN KANS OM DE SCHADE, ZOALS ZE
ZICH HEEFT VOORGEDAAN, TE VOORKOMEN - BEWIJS - GEVOLG.
6º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — BEGRIP.
VORMEN - BEGRIP - SCHADE ZOALS ZE ZICH HEEFT VOORGEDAAN - VERLIES VAN EEN KANS OM DE
SCHADE, ZOALS ZE ZICH HEEFT VOORGEDAAN, TE VOORKOMEN - ONVERENIGBAARHEID.
1º De middelen tot staving van een cassatieberoep tegen een op verwijzing na gewezen
beslissing dienen door de verenigde kamers van het Hof van Cassatie te worden
onderzocht, wanneer die beslissing onverenigbaar is met het cassatiearrest en het
middel dezelfde strekking heeft als het middel dat door dat arrest gegrond is bevonden1.
(Art. 1119 Ger.W.)
2º en 3° Degene die schadevergoeding vordert moet bewijzen dat er tussen de fout en de
schade, zoals ze zich heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat; genoemd
verband veronderstelt dat, zonder de fout, de schade niet had kunnen ontstaan, zoals ze
zich heeft voorgedaan2. (Artt. 1315, 1382 en 1383 B.W.; Art. 870 Ger.W.)
4º De rechter kan degene die een fout begaat niet veroordelen tot vergoeding van de
werkelijk geleden schade, indien hij beslist dat onzekerheid blijft bestaan over het
oorzakelijk verband tussen de fout en die schade; niet naar recht verantwoord is de
beslissing waarbij het arrest degene die een fout heeft begaan veroordeelt tot vergoeding
van de door de schadelijder aangevoerde schade, wanneer het arrest niet uitsluit dat die
schade zich zonder die fout had kunnen voordoen zoals ze zich heeft voorgedaan 3. (Artt.
1382 en 1383 B.W.)
5º en 6° Wanneer het arrest overweegt, enerzijds, dat degene die een fout heeft begaan
het ontstaan van de schade, zoals ze zich heeft voorgedaan, niet had kunnen voorkomen
en, anderzijds, dat de schadelijder door die fout de kans verloren heeft om de schade,
zoals zij zich heeft voorgedaan, te voorkomen, sluit het niet uit dat de schade zonder die
1 Zie concl. O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
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fout had kunnen ontstaan zoals ze zich heeft voorgedaan4. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(BELGISCHE STAAT – Minister van Justitie T. B. e.a.; STAD LUIK T. B. e.a.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal Th. Werquin (vertaling):
1. Artikel 1119, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, wanneer, na
cassatie, tegen de tweede beslissing dezelfde middelen worden aangevoerd als tegen de
eerste, de zaak wordt gebracht voor de verenigde kamers van het Hof van Cassatie,
samengesteld zoals bepaald is in artikel 131.
Volgens de rechtspraak van het Hof wordt het middel dat wordt aangevoerd tot staving
van een voorziening tegen een beslissing op verwijzing na cassatie, getoetst door de verenigde kamers van het Hof, wanneer die beslissing onverenigbaar is met het cassatiearrest
en het middel dezelfde strekking heeft als het middel dat door het arrest werd aangenomen5.
2. In zijn arrest van 27 november 1996 heeft het Hof van Beroep te Luik vastgesteld dat
de eerste drie verweerders van de eisers de vergoeding vorderen van de schade die zij
beweren te hebben geleden toen de eerste verweerster door haar vroegere vriend met
zwavelzuur werd aangevallen en het heeft in dat arrest erop gewezen dat de eisers het
oorzakelijk verband tussen de fout en de schade betwisten.
Het hof van beroep heeft beslist dat de fouten van de eisers de schade zoals ze zich
heeft voorgedaan, mede hebben veroorzaakt.
Het hof van beroep heeft vooreerst beslist dat de schade, zoals ze zich heeft
voorgedaan, zonder elk van de aan de eisers verweten fouten, zich niet zou hebben
voorgedaan of nog, dat zij, bij ontstentenis van die fouten, misschien het ontstaan van die
schade hadden verhinderd.
Vervolgens heeft het hof van beroep beslist dat de eerste verweerster op zijn minst,
wegens elk van de aan de eisers verweten fouten, althans een kans heeft gemist om de
schade, zoals ze zich heeft voorgedaan, te ontlopen en dat de eerste verweerster, zonder
die fouten, een kans zou hebben gehad om de ten gevolge van de feiten geleden schade te
ontlopen; daarna raamt het de gemiste kans op 50 pct.
3. Tot staving van hun voorziening tegen het arrest van 27 november 1996 hebben de
eisers, om de beslissing dat zij het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade
vergeefs betwisten te bekritiseren, de schending aangevoerd van de artikelen 1315, 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek alsook van artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Zij betogen, enerzijds, dat de verplichting tot vergoeding van schade aan degene die een
fout heeft begaan alleen kan worden opgelegd als vaststaat dat die fout de oorzaak of een
van de oorzaken van de geleden schade is en, anderzijds, dat de bewijslast met betrekking
tot het bestaan van een vaststaand oorzakelijk verband tussen een fout of nalatigheid en
schade berust bij degene die vergoeding vordert.
Volgens de eisers mag het bestaan van twijfel over het oorzakelijk verband niet
gecamoufleerd worden door het beroep op het begrip verlies van een kans dat enkel slaat
op de raming van de schade, nadat het oorzakelijk verband wettig is bewezen, en bestaat
de in casu door de eerste verweerster geleden schade niet in het verlies van een kans om
de agressie waarvan zij het slachtoffer was te ontlopen, maar wel in de gevolgen van die
agressie.
Het arrest dat beslist dat, zonder de tegen de eisers bewezen verklaarde fouten, de
4 Ibid.
5 Cass., ver. k., 25 feb. 1993, A.R. 9373, nr. 115, en de concl. mevr. proc.-gen. L IEKENDAEL, toen adv.gen. in Bull. en Pas. 1993, I, nr. 115; 24 nov. 1997, A.R. S.96.0027.F, nr. 499, en de concl. van eerste
adv-gen. LECLERCQ, toen adv.-gen. in Bull. en Pas. 1997, I, nr. 499.
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schade zich “misschien” niet op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan en dat zij
“misschien” het ontstaan van de schade zoals ze zich heeft voorgedaan hadden kunnen
verhinderen, stelt derhalve niet wettig het bestaan van een vaststaand oorzakelijk verband
vast tussen de tegen de eisers bewezen verklaarde fout en de schade van de eerste
verweerster zoals zij zich heeft voorgedaan.
Door tevens te beslissen dat de verloren kans om de agressie waarvan de eerste
verweerster het slachtoffer werd te ontlopen, redelijkerwijze op vijftig procent kan
worden geschat, beslist het arrest bovendien in werkelijkheid dat er alleen een
waarschijnlijkheid van vijftig procent bestaat dat zonder de fout van de eisers de schade
zich niet op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan en stelt het evenmin wettig het bestaan
vast van een vaststaand oorzakelijk verband tussen de fouten van de eisers en de door de
eerste verweerster geleden schade zoals ze zich heeft voorgedaan.
4. In zijn arrest van 19 juni 1998 vermeldt uw Hof, enerzijds, dat degene die
schadevergoeding vordert moet bewijzen dat er tussen de fout en de schade, zoals ze zich
heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat en, anderzijds, dat de vordering in casu
strekt tot vergoeding van de schade die voortvloeide uit de agressie waarvan de eerste
verweerster het slachtoffer is geweest en dat aan de eisers wordt verweten dat zij die
agressie niet hebben voorkomen.
Vervolgens herinnert het Hof aan de gronden van de bestreden beslissing: om te
beslissen dat de eisers “tevergeefs het bestaan betwisten van een oorzakelijk verband
tussen de fout” die het te hunnen laste bewezen verklaart en de schade”, vermeldt het
bestreden arrest dat, zonder elk van die fouten, de schade zich misschien niet op dezelfde
wijze zou hebben voorgedaan, zodat de eerste (verweerster) (…) althans een kans heeft
gemist om de schade te ontlopen; (…) dat de criminogenese van de schade ten aanzien
van de veroorzaker ervan (…) niet voldoende is om volstrekt uit te sluiten dat de schade,
zoals die zich in de gegeven omstandigheden heeft voorgedaan, voorkomen had kunnen
worden; (…) dat (de eisers) misschien het ontstaan van de schade zoals ze zich heeft
voorgedaan, hadden kunnen verhinderen indien zij (de agressor) hadden belet te handelen
in de omstandigheden en op het ogenblik waarop hij heeft gehandeld; (…) dat de verloren
kans redelijkerwijze op vijftig procent kan worden geschat”.
Uw Hof beslist dat het arrest, nu het in geen enkele van die overwegingen uitsluit dat,
zonder de fout van de eisers, de schade zich had kunnen voordoen zoals ze is ontstaan,
zijn beslissing om de eisers in solidum te veroordelen om die schade pro rata van de helft
van het bedrag ervan te vergoeden, niet naar recht verantwoordt.
5. In het thans bestreden arrest van 4 januari 2001 heeft het Hof van Beroep te Brussel,
waarnaar de zaak is verwezen, vastgesteld dat de eerste drie verweerders de eisers lieten
dagvaarden om de door de eerste verweerster geleden schade te vergoeden, op grond dat
het hun verweten schuldig verzuim één van de oorzaken is van die schade.
Het hof van beroep heeft de eisers in solidum veroordeeld tot betaling van geldsommen
aan de eerste drie verweerders.
Het hof van beroep grondt die beslissing op de overweging, vooreerst, dat moet worden
aangenomen dat niet als vaststaand kan worden beschouwd dat de eisers door passende
beschermingsmaatregelen te treffen met zekerheid de daad van de vroegere vriend van de
eerste verweerster radicaal zouden hebben verhinderd.”
Het hof van beroep heeft aldus op zijn beurt beslist dat de schade, namelijk de agressie
door middel van zwavelzuur en de gevolgen ervan, zich misschien niet zou hebben
voorgedaan, indien de eisers de hun verweten fouten niet hadden begaan.
Daarna heeft het hof van beroep beslist dat, indien evenwel de eisers maatregelen
hadden getroffen, met andere woorden indien zij de hun ten laste gelegde fouten niet
hadden begaan, de eerste verweerster een kans zou hebben gehad om het risico van
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geweldpleging, dat is de schade zoals ze zich heeft voorgedaan, te ontlopen en aldus
ontkomen zou zijn aan de gewelddaden van haar belager, dat wil zeggen dat zij een kans
zou hebben gehad om te ontkomen aan de geweldpleging en aan de daardoor veroorzaakte
schade, of nog, dat de eerste verweerster wegens het aangetoonde verzuim een kans
gemist heeft om te ontkomen aan het risico van geweldpleging, dat is de schade zoals die
zich heeft voorgedaan; vervolgens raamt het hof de gemiste kans om te ontkomen aan het
risico van geweldpleging, dat is de schade zoals zij zich heeft voorgedaan, op 80 pct., en
beslist het dat het verlies van een kans om het risico van geweldpleging te ontlopen een
vaststaande schade is die in oorzakelijk verband staat met het aan de eisers verweten
verzuim.
6. In hun voorzieningen tegen dat arrest voeren de eisers, die opkomen tegen de
beslissing waarbij zij in solidum worden veroordeeld tot betaling van geldsommen aan de
eerste drie verweerders, wat eiseres betreft, in het eerste onderdeel van haar middel en,
wat eiser betreft, in zijn tweede middel, de schending aan van de artikelen 1315, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek alsook artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Volgens de eisers strekten de vorderingen van de eerste drie verweerders in casu tot
vergoeding van de schade ten gevolge van de agressie waarvan de eerste verweerster het
slachtoffer was geweest en die niet is voorkomen ten gevolge van het aan de eisers
verweten verzuim; de schade bestond dus volgens hen niet in het feit dat zij een kans had
gemist om de agressie waarvan zij het slachtoffer was geweest te ontlopen, maar in het
vaststaande feit van die agressie en in de gevolgen ervan.
Door te beslissen, enerzijds, “dat moet worden aangenomen dat niet als vaststaand kan
worden beschouwd dat de eisers door passende beschermingsmaatregelen te treffen met
zekerheid R. VOGLAIRE zouden hebben belet te handelen”, dat “welke de getroffen
maatregelen ook mogen zijn, het niet is uitgesloten dat (V OGLAIRE) op de een of de andere
manier, toch tot de daad zou zijn overgegaan, daar zijn voornemen niet kwantificeerbaar
is” en, anderzijds dat “de kans dat A.B. het gevaar had kunnen ontlopen indien die
maatregelen getroffen waren op 80 pct. kan worden geraamd”, neemt het bestreden arrest
noodzakelijkerwijze aan dat het oorzakelijk verband tussen het tegen de eisers bewezen
verklaarde verzuim en de ten gevolge van de agressie geleden schade waarvan de eerste
verweerster het slachtoffer is geweest niet met zekerheid vaststaat, aangezien het
daarentegen beslist dat het niet is uitgesloten dat, zonder de fouten van de eisers, de
schade zich had kunnen voordoen zoals ze zich heeft voorgedaan; het bestreden arrest kon
derhalve de eisers niet aansprakelijk verklaren tot beloop van 80 pct. van de door de eerste
verweerster geleden schade en aldus een andere schade in aanmerking nemen dan de
werkelijke, door de eerste verweerster geleden schade op grond van de overweging dat er
een oorzakelijk verband bestond tussen de fout van de eisers en een vaststaande schade,
die erin bestond dat de eerste verweerster een kans had gemist om het risico om het
slachtoffer te worden van agressie te ontlopen indien passende beschermingsmaatregelen
waren getroffen.
Door te beslissen dat de gemiste kans om te ontkomen aan de agressie waarvan de
eerste verweerster het slachtoffer werd op 80 pct. kan worden geraamd, beslist het
bestreden arrest bovendien in werkelijkheid dat er alleen 80 pct. kans was dat, zonder de
fouten van de eisers de schade zich niet op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan, en stelt
het evenmin wettig het bestaan van een vaststaand oorzakelijk verband vast tussen de
fouten van de eisers en de door de eerste verweerster geleden schade zoals ze zich heeft
voorgedaan.
7. Uit het bovenstaande vloeit het volgende voort:
a. In het arrest van 19 juni 1998 beslist uw Hof dat de schade waarvan de vergoeding
door de eerste drie verweerders wordt gevorderd bestaat in de met behulp van zwavelzuur
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gepleegde agressie waarvan de eerste verweerster het slachtoffer is geweest, alsook in de
gevolgen ervan, en niet in het verlies van een kans om de met behulp van zwavelzuur
gepleegde agressie te ontlopen; aldus beslist uw Hof dat het door het Hof van Beroep te
Luik gewezen arrest, na te hebben aangenomen dat de agressie en de gevolgen ervan zich
zonder de fouten van de eisers misschien niet op dezelfde wijze zouden hebben
voorgedaan, niet had kunnen beslissen dat de eerste verweerster wegens de fouten van de
eisers althans een kans heeft gemist om de met behulp van zwavelzuur gepleegde agressie
te ontlopen, teneinde op grond daarvan de eisers in solidum te veroordelen, door de
schade te denatureren, aangezien de eisers niet bewezen dat er een oorzakelijk verband
bestond tussen de fouten van de eisers en de met behulp van zwavelzuur gepleegde
agressie en de gevolgen ervan.
Uw Hof heeft aldus de redenering verworpen volgens welke de eisers, na
bewezenverklaring van de schade, bestaande in het verlies van een kans, moeten worden
veroordeeld tot vergoeding van een hypothetische schade, die bestaat in de agressie en in
de gevolgen ervan.
b. Het feit dat het Hof het bestaan van een onderscheid tussen twee verschillende
soorten schade, namelijk de schade die bestaat in het verlies van kansen om de
totstandkoming van een risico te ontlopen en die welke het gevolg is van die
totstandkoming, niet uitsluit, betekent daarom nog niet dat het Hof heeft aangenomen dat
beide soorten schade, namelijk het verlies van kansen om de totstandkoming van een
risico te ontlopen wanneer het risico werkelijk totstandgekomen is, naast elkaar kunnen
bestaan.
Het lijkt integendeel dat het Hof, door te beslissen dat de vordering strekte tot
vergoeding van de door de agressie veroorzaakte schade, precies heeft uitgesloten dat de
schade die voortvloeit uit agressie, wanneer die bewezen is, en de schade die voortvloeit
uit het verlies van een kans om de totstandkoming van het risico van agressie te ontlopen,
naast elkaar kunnen bestaan.
c. Uw Hof heeft trouwens niet beslist dat het arrest dat het vernietigd heeft niet naar
recht verantwoord was op grond dat het Hof van Beroep te Luik zou hebben beslist dat de
eerste verweerster wegens de fouten van de eisers een kans zou hebben gemist om de met
behulp van zwavelzuur gepleegde agressie te ontlopen zodat die schade zich “misschien”
niet zou hebben voorgedaan zoals ze zich heeft voorgedaan; met andere woorden niet het
feit dat het bestreden arrest had beslist dat de schade, die bestond in het verlies van de
kans om de totstandkoming van het risico te voorkomen, zich “misschien” niet zou
hebben voorgedaan, zoals ze zich heeft voorgedaan is de reden waarom uw Hof heeft
beslist dat het niet naar recht verantwoord was; derhalve kan uit Uw arrest niet worden
afgeleid dat naar recht verantwoord zou zijn een beslissing volgens welke de schade,
bestaande in het verlies van de kans om de totstandkoming van een risico te voorkomen,
zich zonder de fouten van de eisers niet zou hebben voorgedaan, welke overweging
overigens gemaakt wordt in het vernietigde arrest van het Hof van Beroep te Luik.
Uw arrest van 19 juni 1998 beslist dat het arrest van 27 november 1996, waar het
vermeldt dat de met behulp van zwavelzuur gepleegde agressie waarvan de eerste
verweerster het slachtoffer is geweest, en de gevolgen ervan zich misschien niet zouden
hebben voorgedaan indien de eisers geen fout hadden begaan, en dat de eerste verweerster
wegens de door de eisers begane fouten een kans heeft verloren om te ontkomen aan de
met behulp van zwavelzuur gepleegde agressie en de gevolgen ervan, waarbij dat verlies
van kansen op een bepaald percentage wordt geraamd, niet uitsluit dat de schade, dat is de
met behulp van zwavelzuur gepleegde agressie en de gevolgen ervan, zich zonder de
fouten van de eisers had kunnen voordoen en derhalve de beslissing waarbij de eisers in
solidum worden veroordeeld ten voordele van de eerste drie verweerders niet naar recht
verantwoordt.
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d. Het thans betreden arrest van 4 januari 2001, dat na verwijzing is gewezen door het
Hof van Beroep te Brussel, is onverenigbaar met het arrest van Uw Hof van 19 juni 1998,
in zoverre het beslist dat, indien de eisers geen fout hadden begaan, het niet vaststaat dat
de met behulp van zwavelzuur gepleegde agressie waarvan de eerste verweerster het
slachtoffer is geweest, en de gevolgen ervan zich niet zouden hebben voorgedaan, dat de
schade voor de eerste verweerster bestaat in het verlies van een kans om de
totstandkoming van het risico van agressie te voorkomen en niet in de met behulp van
zwavelzuur gepleegde agressie en de gevolgen ervan en dat de eerste verweerster die kans
gemist heeft wegens de fouten van de eisers, waarbij dat verlies van kansen op een
bepaald percentage wordt geraamd, en uit die overwegingen afleidt dat die schade zich
zonder de fouten van de eisers niet zou hebben voorgedaan.
e. De middelen, die de eisers hebben aangevoerd tot staving van hun voorzieningen
tegen dat arrest, hebben dezelfde strekking als die welke zijn aangevoerd tot staving van
hun voorzieningen tegen het door het Hof van Beroep te Luik op 27 november 1996
gewezen arrest en die door Uw Hof gegrond zijn bevonden; de eisers verzoeken hierbij
het Hof om opnieuw uitspraak te doen over de vraag of, wanneer schade is ontstaan, de
rechter, wanneer hij beslist dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de fout en die
schade, niettemin wettig kan beslissen dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de
fout en de schade, die bestaat in het verlies van een kans om de totstandkoming van het
risico van schade te voorkomen, en op grond hiervan degenen die de fout hebben begaan
kan veroordelen tot betaling van een geldsom die overeenkomt met de vergoeding van de
schade die voortvloeit ofwel uit de totstandkoming van het risico, ofwel uit het verlies van
een kans om de totstandkoming van het risico te ontlopen.
Dat is de reden waarom de verenigde kamers van het Hof m.i. bevoegd zijn om terzake
uitspraak te doen.
Het door eiseres aangevoerde eerste onderdeel van het middel en het door eiser
aangevoerde tweede middel lijken gegrond.
1. Het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade.
a. Artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de fout ‘waardoor aan een ander
schade wordt veroorzaakt’, degene die de fout heeft begaan verplicht deze te vergoeden.
Benevens het bewijs van een fout en schade, impliceert de vergoedingsplicht een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade6.
Teneinde uit te maken wanneer een fout als de oorzaak van schade kan worden beschouwd wordt in het Belgisch recht een beroep gedaan op de leer van de gelijkwaardigheid van de voorwaarden7.
Die leer berust op de uit de ervaring afgeleide vaststelling dat schade gewoonlijk het
resultaat is van een reeks gebeurtenissen. Indien één van die gebeurtenissen zich niet zou
hebben voorgedaan, zou de schade niet ontstaan zijn. Bijgevolg moet ieder bestanddeel
worden geacht de gehele schade te hebben veroorzaakt.
Daaruit volgt dat, indien één van de als oorzaak aangemerkte gebeurtenissen een fout
is, degene die ze begaan heeft gehouden is tot vergoeding van de gehele schade. Indien
verschillende fouten de schade hebben veroorzaakt, moet ieder die een fout heeft begaan
de volledige schade vergoeden8.
6 DE RODE, Le lien de causalité, Responsabilités – Traité théorique et pratique, Titel I – Dossier 11,
1998, 7.
7 VANSWEEVELT, La responsabilité civile du médecin et de l’hôpital, 1996, 300.
8 DE RODE, o.c., 7; VANSWEEVELT, o.c., 300; R.O. DALCQ, “Traité de la responsabilité civile, II”, Novelles, Droit civil, V 2, nr. 2426; VAN QUICKENBORNE, De oorzakelijkheid in het recht van de burgerlijke
aansprakelijkheid, 1972, nrs. 341 e.vlg.; H. VANDENBERGHE, e.a., “Aansprakelijkheid uit onrechtmatige
daad (1964-1978)”, T.P.R. 1980, p. 1348, nr. 171; Idem, o.c., T.P.R. 1987, p. 1522, nr. 163; CORNELIS,
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De rechtspraak van Uw Hof ligt vervat in de volgende regel: het oorzakelijk verband
tussen fout en schade staat vast zodra de rechter vaststelt dat de schade zich zonder die
fout niet zou hebben voorgedaan, zoals ze in concreto ontstaan is9.
b. Overeenkomstig artikel 1315, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek moet het slachtoffer, eiseres, het bewijs leveren van het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade10.
De grondslag van het in artikel 1315 vervatte beginsel is een werkelijk impliciet wettelijk vermoeden, krachtens hetwelk de normale en gewone toestand geacht wordt zich in
het concrete geval voor te doen. Het bewijs van een feit dat van die toestand afwijkt dient
geleverd te worden door degene die dat feit aanvoert11.
Artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek bevestigt het beginsel. Wie een feit aanvoert
moet daarvan het bewijs leveren12.
Dat bewijs wordt enkel aanvaard wanneer het oorzakelijk verband tussen de fout en de
schade vaststaat13.
Daaruit moet worden afgeleid dat de loutere vaststelling van de mogelijkheid dat er tussen de fout en de schade een oorzakelijk verband bestaat geen voldoende grond oplevert
voor de veroordeling van degene die de fout heeft begaan. De twijfel over het oorzakelijk
verband sluit de aansprakelijkheid uit14.
Verschillende factoren temperen evenwel de strikte verdeling van de bewijslast, als bepaald in artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek15.
De belangrijkste factor is het gezond verstand. Eiser dient het feit niet met volstrekte
zekerheid te bewijzen. De rechtspraak neemt genoegen met een gerechtelijke zekerheid,
dat is een hoge graad van waarschijnlijkheid.
De rechter kan een zeer waarschijnlijke gebeurtenis als vaststaand aannemen, wanneer
hij de mogelijkheid van het tegendeel redelijkerwijze niet dient aan te nemen, ook al is ze
theoretisch niet volstrekt uitgesloten16.
Bij het onderzoek van de bewijzen kan de rechter zich baseren op vermoedens; hij dient
in het bijzonder rekening te houden met de “normale gang van zaken”. Wanneer echter
wordt aangevoerd dat de normale gang van zaken door onzekere gebeurtenissen kan worden verstoord, dient hij alle beweringen die niet meer zijn dan loutere veronderstellingen,
van de hand te wijzen17.
De buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door zaken, 1982, nr. 161; BOCKEN,
“Enkele hoofdthema’s van de causaliteitsproblematiek”, R.G.D.C. 1988, 270; FAGNART EN DENEVE,
“Chronique de jurisprudence. La responsabilité civile (1976-1984)”, J.T. 1985, 462.
9 Cass., 13 juni 1932, Pas., I, 189; 18 juni 1973, A.C. 1973, 1015; 30 okt. 1973, A.C. 1974, 250; 14
okt. 1975, A.C. 1976, 198; 19 maart 1976, A.C. 1976, 847; 21 dec. 1976, A.C.1977, 446; 27 maart
1980, A.C. 1979-80, nr. 482; 13 feb. 1987, A.C. 1986-87, nr. 355; 3 mei 1996, A.C. 1996, nr. 146; 23
feb. 2000, A.C. 2000, nr. 140; 24 nov. 2000, nr. 625; 21 feb. 2001, nr. 107; 28 maart 2001, nr. 174;
30 mei 2001, nr. 319.
10 DE RODE, o.c., p. 9.
11 DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, III, 1967, nr. 726.
12 FAGNART, Charge de la preuve et responsabilité médicale, Mélanges offerts à P IERRE VAN
OMMESLAGHE 2000, 91; TUNC, “Responsabilité du fait personnel”, 2002, Dal. Civ., IX, nr. 214.
13 VANSWEEVELT, o.c., 301.
14 Cass., 15 dec. 1967, A.C. 1968, 547; 17 feb. 1992, A.C. 1991-92, nr. 314.
15 VAN OMMESLAGHE, “Examen de jurisprudence: les obligations”, R.C.J.B. 1975, p. 710, nr. 122.
16 CORNELIS, Principes du droit belge de la responsabilité civile extracontractuelle, 1991, nr. 33; DE
PAGE, o.c., nr. 729-B; RONSE e.a., “Schade en schadeloostelling”, 1984, A.P.R. ,I; nr. 91; VANSWEEVELT,
La responsabilité civile du médecin et de l’hôpital, 1996, nr. 490; STORME, De bewijslast in het
Belgisch privaatrecht, 1962, p. 269, nr. 292.
17 FAGNART, o.c., 92; Cass., 13 sept. 1983, A.C. 1983-84, nr. 21; 28 maart 1990, J.T. 1990, 452.
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c. De notie vaststaand oorzakelijk verband omvat de tweevoudige eis dat de fout een effectieve causale rol speelt bij het ontstaan van de schade en een causaal vermogen bezit
ten aanzien van de schadelijke gevolgen18.
Na het oorzakelijk verband zowel naar boven als naar beneden te hebben ontleed door
de fysionomie zowel van de fout als van de schade in aanmerking te nemen, dient de
rechter na te gaan of de werkelijk begane fout een effectief causale, ook al is het geen
uitsluitende, rol heeft gespeeld bij het ontstaan van de schade, zoals ze zich in concreto
heeft voorgedaan.
De causale rol van onaangepast gedrag staat vast telkens wanneer het invloed heeft
uitgeoefend op de schade, zoals ze zich heeft voorgedaan, in die zin dat de schade in
concreto zonder die fout nooit op dezelfde wijze zou zijn ontstaan.
Het is niet voldoende dat de aangeklaagde houding een werkelijk causale rol heeft gespeeld bij het ontstaan van de schade, het is bovendien vereist dat die nader omschreven
fout – ongeacht of ze een handeling dan wel een verzuim was – ofwel uit zichzelf, ofwel
in samenhang met andere oorzaken die ze in de kiem bevatte, een causaal vermogen bezat
ten aanzien van de door het slachtoffer geleden schade19.
Het causale vermogen van de fout betekent dat, gelet op een identiek geachte schade,
alle fouten die daartoe hebben kunnen bijdragen en die schade bijgevolg hebben kunnen
veroorzaken, niet noodzakelijk in dezelfde mate hebben bijgedragen tot het ontstaan van
die schade, in die zin dat genoemd vermogen varieert naargelang van de aard van de fouten20.
Indien er verschillende oorzaken in het spel zijn, vervalt het causale vermogen en/of de
causale rol van de onaangepaste gedraging telkens wanneer zich bij het ontstaan van de
schade een andere gebeurtenis heeft voorgedaan – de al dan niet onrechtmatige daad van
een derde, het slachtoffer of het toeval – die volstrekt geen verband houdt met de fout en
die de schade volledig heeft veroorzaakt.
Aldus wordt het oorzakelijk verband tussen een nochtans voor het leven of de gezondheid van een ander gevaarlijke houding en de schade verbroken wanneer zich al dan niet
wegens die eerste fout een gebeurtenis voordoet, die de door het slachtoffer geleden schade veroorzaakt, maar geen enkel logisch verband heeft met die vroegere fout21.
2. De schade
a. Buiten het bewijs van de fout is het bestaan van schade een essentiële voorwaarde
om tot de aansprakelijkheid van de schadeveroorzaker te kunnen besluiten.
Er bestaat immers geen burgerrechtelijke aansprakelijkheid zonder schade22.
Het geëigende doel van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid bestaat erin het door de
schade verstoorde evenwicht zo goed mogelijk te herstellen en het slachtoffer terug te
plaatsen in de toestand waarin het zich zou hebben bevonden indien de schadeveroorzakende handeling zich niet had voorgedaan23.
Het begrip “schade” wordt gewoonlijk omschreven als het negatieve verschil tussen
twee toestanden, namelijk tussen de toestand van het slachtoffer na het ontstaan van het
schadeveroorzakende feit en de toestand waarin het slachtoffer zich zonder dat feit zou
18 HENNAU-HUBLET, L’activité médicale et le droit penal, 1987, 228.
19 HENNAU-HUBLET, o.c., 229-230.
20 HENNAU-HUBLET, o.c., 202.
21 HENNAU-HUBLET, o.c., 230.
22 R.O. DALCQ, o.c., nr. 2817; RONSE e.a., “Schade en schadeloosstelling”, A.P.R. 1984, 2-3; DIRIX,
Het begrip schade, 1984, nr. 1; SCHUERMANS e.a., “Onrechtmatige daad. Schade en schadeloosstelling
(1977-1982)”, T.P.R. 1984, 515.
23 LE TOURNEAU, Cadiet, Droit de la responsabilité civile, 1996, p. 173.
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hebben bevonden24.
De schade bestaat in het geheel van de negatieve verschillen tussen de toestand van het
slachtoffer na het schadeveroorzakend feit en die waarin hij zich zonder dat feit zou
hebben bevonden.
Die omschrijving van de schade wordt bevestigd door de rechtspraak van uw Hof waarin het beginsel is neergelegd dat de schade volledig moet worden vergoed. Het Hof beslist
immers dat de vergoedingsplicht door de nakoming ervan impliceert dat de benadeelde teruggeplaatst wordt in dezelfde toestand waarin hij zich zou hebben bevonden indien de
fout niet was begaan25.
Uit die rechtspraak volgt dat de schade het negatieve verschil is tussen de huidige toestand van het slachtoffer (na het schadeveroorzakend feit) en die welke zonder dat feit zou
hebben bestaan en waarin het slachtoffer door middel van de vergoeding moet kunnen
worden hersteld26.
b. Om aanleiding te geven tot vergoeding, moet de veroorzaakte schade onder meer
vaststaan, wat betekent dat de schade moet bestaan op het ogenblik dat de rechter zich
daarover uitspreekt.
De eis dat de schade vaststaat houdt in dat die schade niet louter hypothetisch27 of mogelijk mag zijn. Dat impliceert evenwel niet dat de schade in het heden moet bestaan, daar
toekomstige schade een graad van zekerheid kan vertonen waardoor ze voor vergoeding
in aanmerking komt28.
De schade staat echter nooit met volstrekte zekerheid vast. Wat dat betreft, zal de
rechter genoegen moeten nemen met een “gerechtelijke zekerheid”, dat is een hoge graad
van waarschijnlijkheid die beantwoordt aan de normale gang van zaken.
Volgens de rechtsleer staat de schade vast wanneer ze zo waarschijnlijk is dat de rechter in de overtuiging verkeert dat het slachtoffer zonder de fout van verweerder beter af
zou geweest zijn29.
c. Wanneer onmogelijk met zekerheid de toestand kan worden bepaald waarin een persoon zich zou hebben bevonden wanneer hij het slachtoffer is van een fout die zijn toestand niet rechtstreeks in negatieve zin beïnvloedt, maar het niet uitgesloten is dat de fout
zijn toestand beïnvloedt, welke hypothese zelf ingevolge de begane fout niet kan worden
onderzocht, daar die fout het ontstaan van een toestand die genoemde persoon in negatieve of positieve zin beïnvloedt verhindert, wordt een beroep gedaan op het begrip verlies
van een kans. Aldus wordt rekening gehouden met het feit dat de “mogelijkheid” bestond
dat het slachtoffer zich zonder de fout van verweerder zou hebben bevonden in een betere
toestand, die ten gevolge van die fout30 niet is kunnen ontstaan en waaromtrent onmogelijk kan worden uitgemaakt of hij zou zijn ontstaan.
In geval van verlies van een kans, dat is wanneer de fout niet rechtstreeks schade heeft
24 DIRIX, o.c., pp. 15-17, nrs. 5-6, RONSE e.a., o.c., p. 59, nr. 5; SCHUERMANS, e.a., “Onrechtmatige
daad, schade en schadeloosstelling, (1983-1992)”, T.P.R. 1994, p. 856, nr. 1.1; SIMOENS, “Buitencontractuele aansprakelijkheid, II, Schade en schadeloosstelling”, in Beginselen van Belgisch privaatrecht, IX 1999, 14-15.
25 Cass., 23 dec. 1992, A.C. 1991-92; nr. 812; 13 april 1995, A.C. 1995, nr. 201.
26 CORNELIS en VUILLARD, Le dommage, Responsabilités, Traité théorique et pratique, Titel I, Dossier
10, p. 5.
27 Cass., 29 okt. 1981, A.C. 1981-82, nr. 151; 13 sept. 1983, A.C. 1983-84, nr. 21, volgens hetwelk er
geen rekening wordt gehouden met een loutere veronderstelling.
28 DALCQ, o.c., nr. 2826; RONSE e.a., o.c., p. 76-81, nrs. 92-101; SIMOENS, o.c., 49-54.
29 DALCQ, o.c., nr. 2821; RONSE e.a., o.c., p. 75-76, nr. 91; CORNELIS en VUILLARD, o.c., 8; VANSWEEVELT,
o.c., 276.
30 CORNELIS en VUILLARD, o.c., 13; SIMOENS, o.c., 54-56.
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veroorzaakt, maar alleen het risico op verlies heeft doen ontstaan of het slachtoffer een
kans op mogelijke winst heeft ontnomen is het bijzonder delicaat uit te maken in hoeverre
die toekomstige schade een vaststaand karakter heeft en op welk bedrag die schade moet
worden geraamd.
Het verlies van een kans doet zich voor wanneer een partij zich beroept op de mogelijkheid van schade maar de verwerkelijking ervan voortaan niet meer kan worden vastgesteld: de onzekerheid zal altijd blijven bestaan. Er bestond een kans; zij is verloren, definitief verloren31.
Wanneer een persoon wordt veroordeeld omdat hij iemand anders een kans ontnomen
heeft, heeft de verwachte gebeurtenis zich niet voorgedaan; zij kon zich voordoen, alleen
of door toedoen van een derde; de mogelijkheid bestond. Het staat evenwel vast dat degene die de fout heeft begaan, door zijn toedoen de gebeurtenis daardoor radicaal onmogelijk heeft gemaakt, dat zijn optreden het verlies van de kans heeft veroorzaakt32.
Telkens wanneer de verweerder op de aansprakelijkheidsvordering door zijn fout eiser
beroofd heeft van een kans om een winst te verwezenlijken of een verlies te voorkomen,
kan het moeilijk lijken te gewagen van vaststaande schade. Dat kan echter geen reden zijn
om van de schadelijder te vergen dat hij wacht om te zien of de schade zich al dan niet zal
voordoen. De toestand is definitief. Verweerder heeft door zijn fout het normale verloop
van de gebeurtenissen verbroken, zodat niet meer kan worden achterhaald of de kans voor
het verlies waarvan eiser vergoeding vordert al dan niet zou hebben voorgedaan. Indien
zou kunnen worden aangetoond dat de kans zich in werkelijkheid zou hebben voorgedaan,
zou meteen het bewijs geleverd zijn dat de schade van eiser vaststond; indien daarentegen
zou worden aangetoond dat die kans zich hoe dan ook niet zou hebben voorgedaan, zou
daardoor meteen vaststaan dat er geen schade is. Als echter niet meer kan worden uitgemaakt hoe de gebeurtenissen zouden verlopen zijn waarvan de verwerkelijking van die
kans afhing, kan het slachtoffer nog aanvoeren dat zijn schade vaststaat33?
Niemand weet en niemand zal ooit weten welke wending de gebeurtenissen zouden
hebben genomen, indien verweerder geen fout had begaan. Moet het verzoek dan worden
verworpen op grond dat de aangevoerde schade louter hypothetisch is? Dat zou een
verkeerde redenering zijn.
De schade zou weliswaar hypothetisch zijn indien degene wiens loterijbiljet men heeft
vernietigd, als vergoeding, het bedrag van het groot lot zou eisen; indien de eigenaar van
het paard dat te laat is aangekomen voor de wedrennen, de aan de winnaar toegekende
prijs zou eisen; indien degene die zich niet op een examen heeft kunnen aanmelden als
vergoeding het equivalent zou eisen van alle voordelen die hij zou hebben gekregen,
indien hij was geslaagd; indien degene die vervallen is van het recht om hoger beroep in
te stellen tegen een vonnis of om zich in cassatie te voorzien het voordeel zou eisen dat
een wijzigend arrest hem zou hebben opgeleverd, enz.. Indien de schade onder die vorm
wordt geëist, zal zij nooit vaststaan omdat nooit zal kunnen worden bewezen dat de door
het slachtoffer gemiste kans zich noodzakelijkerwijze in werkelijkheid zou hebben
voorgedaan.
Zulks neemt echter niet weg dat het slachtoffer wel degelijk een vaststaande schade
heeft geleden, namelijk schade die veroorzaakt is door het feit dat hij een kans gemist
heeft34.
In werkelijkheid is het in alle gevallen waarin de fout, zonder direct schade te
31 LE TOURNEAU en CADIET, o.c., 186; CHARTIER, La réparation du préjudice, 1983, p. 31.
32 CHABAS, Dall., 1971, rechtspraak, p. 640.
33 DALCQ, o.c., 132; zie ook TUNC, o.c., nr. 229, e.vlg.; LE TOURNEAU, opmerkingen onder Cass., crim.
24 feb. 1970, J.C.P. 1970, rechtspr. 16456; Cass. 6 feb. 1961, I, 608.
34 DALCQ, o.c., 262; MAZEAUD en TUNC, I, p. 279 en 280, nr. 219.
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veroorzaken, tot gevolg heeft dat er een risico op schade ontstaat, niet juist aan te nemen
dat de fout geen schade heeft veroorzaakt. Het verlies van een kans op winst of het
ontstaan van een risico op verlies kunnen op zich als schade worden beschouwd.
De schade die bestaat in het verlies van een kans op winst of het risico op verlies
veronderstelt dat de fout van verweerder het slachtoffer geen schade heeft berokkend die
bestaat in winstderving of in verlies en dat, ten gevolge van de fout van verweerder, niet
kan worden nagegaan of het slachtoffer winst zou hebben geboekt of verlies zou hebben
geleden, zodat de toekomstige verwerkelijking van die gemiste kans voor altijd onzeker
zal blijven.
Die kans vormt op zich een economische waarde die in de eerste plaats afhangt van de
kansen dat ze zich zal voordoen en, in de tweede plaats, van de voordelen die het slachtoffer van de verwerkelijking ervan kon verhopen. De mogelijkheden om die waarde te ramen variëren ongetwijfeld naargelang van de aard en de omstandigheden, maar het bestaan van de schade staat daarom niet minder vast. Als blijkt dat de gegevens waarop de
rechter zich kan baseren om de economische waarde van de gemiste kans juist te berekenen volledig ontbreken, zal de rechter die waarde eventueel ex aequo et bono ramen, maar
hij zal daarom hieruit niet kunnen afleiden dat de schade niet vaststaat35.
Het verlies van een kans kan worden omschreven als de verdwijning van de
waarschijnlijkheid dat zich een gunstige gebeurtenis zal voordoen of het bestaan van de
waarschijnlijkheid dat zich een ongunstige gebeurtenis zal voordoen.
Wat dat betreft wordt een omschrijving van de strafkamer van het Franse Hof van
Cassatie aangehaald36: “L’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance
présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par
l’effet du délit, de la probabilité d’un événement favorable encore que, par définition, la
réalisation d’une chance ne soit jamais certaine”.
Iedere verloren kans leidt niet tot schadeloosstelling. Het verlies van een kans komt enkel voor vergoeding in aanmerking wanneer twee voorwaarden vervuld zijn37: enerzijds
staat het verlies van de kans vast; de kans om een zeker voordeel te krijgen of het ontstaan
van een nadeel te voorkomen komt slechts voor vergoeding in aanmerking wanneer ze opgehouden heeft te bestaan. Met andere woorden, de door het verlies van de kans ontstane
toestand moet ondubbelzinnig vaststaan; anderzijds moet de kans ernstig of reëel zijn38;
die voorwaarde onderscheidt de kans van het louter toeval of van de gewone (subjectieve)
verwachting. De kans moet op objectieve wijze worden beoordeeld.Teneinde uit te maken
of een kans ernstig genoeg is, dient de rechter na te gaan of het voldoende zeker is dat de
kans zich volgens de normale gang van zaken werkelijk zou voordoen of nog of de kans
zich zonder de fout redelijkerwijze in werkelijkheid zou hebben voorgedaan.
Door te beslissen dat de eerste verweerster, indien de eisers maatregelen hadden
getroffen, de eerste verweerster een kans zou hebben gehad om het risico op agressie te
ontlopen, lijkt het bestreden arrest van 4 januari 2001 beïnvloed te zijn geweest door de
leer van het verlies van een kans op genezing of overleving, die op het gebied van de
35 RONSE, o.c., nr 108; DALCQ, o.c., 262.
36 Cass. fr. crim., 18 maart 1975, Bull. crim. 1975, nr. 79.
37 VANSWEEVELT, o.c., 277; FAGNART, “La perte d’une chance”, R.B.D.C. 1998, 189; BORÉ,
“L’indemnisation pour les chances perdues: une forme d’appréciation quantitative de la causalité
d’un fait dommageable”, J.C.P. 1974, I, 2620, p. 50-51, nrs.in de marge 29-38; DIRIX, o.c., 83;
CHARTIER, La reparation du prejudice dans la responsabilité civile, 1983, 50-51; VANSWEEVELT,
“Schade wegens verlies van een kans: een toepassing op de medische aansprakelijkheid”, R.G.A.R.
1986, nr. 11084.
38 RONSE, o.c., p. 93, nr. 118; DIRIX, o.c., 83 en 90; VAN QUICKENBORNE, o.c., 145; KRUITHOF, “Schadevergoeding wegens de geboorte van een ongewenst kind?”, R.W. 1986-87, (2737), 2776, nr. 29; NYS,
Geneeskundig recht, 43.

560

HOF VAN CASSATIE

1.4.04 - Nr. 174

medische aansprakelijkheid wordt toegepast.
3. De leer van het verlies van de kans op genezing of overleving.
a. Inleiding.
De afloop van een medische ingreep staat nooit vast daar de medische wetenschap geen
exacte wetenschap is. Het is dus soms moeilijk aan te tonen of een medische fout de oorzaak van de schade is geweest wanneer een foutloze behandeling eveneens aanleiding had
kunnen geven tot de schadeveroorzakende gebeurtenis. Het oorzakelijk verband tussen de
medische fout en de uiteindelijke schade (bijv. het overlijden) kan in die omstandigheden
maar moeilijk worden bewezen39.
Wanneer de aan de geneesheer verweten fout samengaat met een endogene of exogene
ziekte van de patiënt waarvan het “spontane, natuurlijke”, verloop een letsel, ja zelfs de
dood, kan zijn, en de medische fout aldus rechtstreeks in samenloop komt met een
aandoening die haar eigen risico’s op een ongunstig verloop inhoudt, is het bewijs van het
oorzakelijk verband uiterst delicaat.
Daar de geneesheer zeer dikwijls wordt opgeroepen om een pathologische toestand te
verhelpen, wordt hem aangewreven dat hij de voorzorgs- of controlemaatregel niet
getroffen heeft of de behandeling niet toegepast heeft die het ziekteproces in gunstige zin
kon beïnvloeden.
In hoeverre kan, voor zover het aan de geneesheer verweten verzuim als een fout kan
worden aangemerkt – in die zin dat hij, hoewel hij de juridisch afdwingbare plicht had te
handelen, de specifieke maatregel niet getroffen heeft die vereist was gelet zowel op de
medische toestand als op de specifieke kennis van het ogenblik worden aangenomen dat
genoemd verzuim in oorzakelijk verband staat met de schade van een persoon met een essentieel labiele ziektetoestand40?
b. In strafzaken.
Het oorzakelijk verband van een schuldig verzuim van een geneesheer met de schade is
uitgesloten omdat niet met zekerheid kan worden aangenomen dat de verzuimde
handeling de schade zou hebben voorkomen, indien ze door de geneesheer was verricht.
Er blijft twijfel bestaan: de schade zou zelfs zonder de fout, dus zelfs met een passende
behandeling, misschien toch ontstaan zijn.
Het staat niet vast dat zelfs een schuldig verzuim van die behandeling waardoor het
verloop van de aandoening kon worden beïnvloed, een van de voorwaarden sine qua non
is van de schade.
De gelijkwaardigheid van de voorwaarden is hier niet vervuld41.
Derhalve is de geneesheer niet strafrechtelijk aansprakelijk wanneer zijn fout niet met
zekerheid kan worden beschouwd als de oorzaak van de schade, daar die schade misschien het gevolg had kunnen zijn van een derde oorzaak – de spontane evolutie van de
ziekte – en zulks, ook al blijkt uit de beslissing van de rechter dat de zieke door de fout
van de geneesheer ontegensprekelijk kansen op overleving of genezing heeft verloren42.
De strafkamer van het Franse Hof van Cassatie volgt strikt de leer van de
gelijkwaardigheid van de voorwaarden.
In een arrest van 9 januari 197943 beslist het Franse Hof van Cassatie, na erop te hebben
gewezen dat de rechters hebben vastgesteld dat er geen enkele reden was om aan te ne39 VANSWEEVELT, o.c., 278.
40 HENNAU-HUBLET, o.c., 231-232.
41 HENNAU-HUBLET, o.c., 232.
42 HENNAU-HUBLET, o.c., 235.
43 J.C.P. 1980, II, 19272, met de opmerkingen van CHABAS.
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men dat de zeer ernstige stoornissen die waren vastgesteld na de nochtans in normale omstandigheden toegediende elektroshock niet de eerste tekenen waren van een fysiologisch
verschijnsel dat onherroepelijk tot de dood moest lijden, dat de rechters daaruit wettig
hebben afgeleid dat het bewijs van het oorzakelijk verband tussen de vastgestelde nalatigheid en het overlijden niet bewezen was, daar het overlijden onvermijdelijk had kunnen
zijn ondanks mogelijke behandelingen onmiddellijk na de shock, en terecht hebben aangenomen dat, ook al had de zieke door de fout van de geneesheer een kans om te overleven
gemist, die fout niettemin niet de vaststaande oorzaak was van het overlijden en dat bijgevolg de beklaagde moest worden vrijgesproken van onopzettelijk doden.
Volgens een arrest van Uw Hof van 23 september 197444 beslist de rechter niet wettig
dat er tussen de fout van een geneesheer en het overlijden van zijn patiënt een oorzakelijk
verband bestaat en dat, derhalve,die geneesheer schuldig is aan onopzettelijk doden, wanneer die rechter, na te hebben vastgesteld dat het feit dat die geneesheer geen specifieke
en aangepaste therapie heeft toegepast voor de ziekte van de patiënt een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg van zijnentwege oplevert, en dat, indien de aangepaste therapie
was toegepast “de patiënt volgens de deskundigen 90 procent overlevingskansen zou hebben gehad”, beslist dat er in casu een oorzakelijk verband bestaat tussen het bewezen verklaarde gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid en het overlijden, op grond dat “naar de
intieme overtuiging van het Hof eruit moet worden afgeleid dat er ten deze een noodzakelijk oorzakelijk verband bestaat tussen het gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg waaraan de geneesheer zich schuldig heeft gemaakt en dat, volgens de statistieken, 90 procent,
dit is het grootste deel der kansen op overleving van zijn patiënte, heeft verijdeld, en het
overlijden van laatstgenoemde”, aangezien de rechter niet erop gewezen heeft dat in de
omstandigheden van de zaak de ondoeltreffendheid van de behandeling in 10 procent van
de gevallen moest worden uitgesloten.
Indien de rechter niet met honderd procent zekerheid een eventuele andere oorzaak van
de schade, zoals ziekte, het toeval, ja zelfs de daad van een derde, kan uitsluiten, in die zin
dat het zelfs met een aangepaste therapie van de geneesheer niet vaststaat dat de
uiteindelijke schade had kunnen worden voorkomen, weigert het Hof de medische fout te
aanzien als de vaststaande oorzaak van de ontstane schade.
Uit het feit dat het logisch lijkt een fout, ook al bezit ze een causaal vermogen ten
aanzien van het soort van schade dat het slachtoffer geleden heeft, slechts als een oorzaak
van die schade te beschouwen als het vaststaat dat de schade zich zonder die fout niet op
dezelfde wijze zou hebben voorgedaan, volgt niet dat een naar behoren bewezen fout
moet worden uitgesloten om de enige reden dat de schade zonder die fout misschien toch
zou opgetreden zijn, of, met andere woorden, omdat er een twijfel blijft bestaan over het
bestaan van een andere oorzaak die op zich voldoende zou geweest zijn om het letsel of
het overlijden te veroorzaken, en die verband houdt met de ziekte waaraan de patiënt ten
tijde van de aan de geneesheer verweten feiten lijdt en die misschien niet reageerde op de
behandeling, op de reanimatie, de snelle diagnose of een onderzoek, allemaal specifieke
handelingen die in casu nodig zijn, zodat het letsel of het overlijden eventueel enkel te
wijten is aan het natuurlijk verloop van de ziekte.
De twijfelachtige en onzekere aard van de causale rol van de medische fout wordt dan
gegrond op de statistieken van de kansen op welslagen die de passende medische
handeling zou hebben geboden, indien ze was verricht.
Aldus had in voornoemd arrest de passende therapie van de fibrinolyse naargelang van
het tijdstip van de feiten negentig of tachtig percent kans op slagen. Met andere woorden,
met een passende medische therapie, dat wil zeggen zonder schuldig verzuim, bedroeg de
44 A.C. 1975, 97; R.G.A.R. 1976, nr. 9659, noot R.O. DALCQ; R.O. DALCQ en GLANSDORFF, “La
responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle (1973-1979)”, R.C.J.B. 1981, 127.
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kans op overlijden volgens de statistieken tien of twintig procent. Het Hof leidt daaruit af
dat het overlijden niet het vaststaande gevolg is van de medische fout.
Maar is het in de huidige stand van onze medische kennis wel mogelijk op grond van
statistieken aan te nemen dat een bepaalde therapeutische, preventieve of diagnostische
daad volstrekt efficiënt is?
Hoewel in theorie van bepaalde handelingen kan worden aangenomen dat ze honderd
procent doeltreffend zijn, is een dergelijke zekerheid in de praktijk uitgesloten, aangezien
de betrokken handeling uitgevoerd wordt op een persoon die door zijn bijzondere
constitutie afbreuk kan doen aan de volstrekte efficiëntie van de handeling.
Bovendien gaat die statistische raming van de kansen op het al dan niet ontstaan van
schade uit van een theoretische, ideale situatie.
De rechter dient evenwel kennis te nemen van een heel andere concrete toestand:
geconfronteerd met een bepaald ziektebeeld, heeft de geneesheer de bijzondere maatregel
nagelaten ofschoon die nodig was en het ziekteproces kon beïnvloeden.
Is het trouwens voldoende dat er twijfel bestaat omtrent een eventuele andere factor in
situ?
Professor DALCQ verzet zich tegen die stap: de vraag is niet of het slachtoffer zonder de
fout niet getroffen had kunnen worden door dezelfde schade die uit een andere oorzaak
zou zijn voortgevloeid. De vraag is of de fout de oorzaak is van de schade zoals ze is
ontstaan. De bewering dat de schade zich op dezelfde wijze had kunnen voordoen op
voorwaarde dat er andere, loutere hypothetische factoren waren opgetreden heeft geen
enkele waarde.
Het feit dat er een toevalsmarge blijft bestaan is geen reden om het bestaan van een oorzakelijk verband tussen de tegen de geneesheer bewezen verklaarde fout en de door de
zieke geleden schade ipso facto uit te sluiten45.
Wanneer een oorzakelijk verband bestaat tussen een bewezen fout en schade en er moet
worden aangetoond dat dit verband een vaststaand karakter heeft, met evenwel in casu de
bijzonderheid dat de patiënt lijdt aan een ziekte die op zich kan evolueren naar het soort
schade die werkelijk ontstaan is, dient de rechter na te gaan of het verzuim het soort
schade, zoals die welke zich heeft voorgedaan, heeft kunnen veroorzaken en of het
verzuim een werkelijke rol heeft gespeeld bij het concrete ontstaan van de schade.
Daar de geschiktheid van de verzuimde medische handeling om de ziekte te voorkomen
of te bestrijden moet worden beoordeeld met inachtneming van de in concreto ontstane
schade, wordt aangenomen dat de medische fout de oorzaak is van de door de zieke
geleden schade, wanneer zelfs bij een ziekteproces dat onherroepelijk fataal afloopt, blijkt
dat de geneesheer de evolutie van dat onafwendbare proces nog kon beïnvloeden.
Als overigens uit het onderzoek van de feiten blijkt dat de aan de geneesheer verweten
fout een werkelijk doorslaggevende, zij het gedeeltelijke, invloed heeft uitgeoefend op het
concrete verloop van het ziekteproces, in die zin dat de schade zeker niet op dezelfde
wijze zou ontstaan zijn indien de passende therapie was toegepast, wordt aangenomen dat
de medische fout een effectieve oorzaak was.
Zo daarentegen blijkt dat het ziekteproces ten tijde van het aan de geneesheer verweten
verzuim volstrekt niet reageerde op gelijk welke passende therapie, zodat hoe dan ook dezelfde schade zou zijn ontstaan, treedt de vreemde oorzaak, namelijk het ziekteproces
waarop zij zich heeft geënt, in de plaats van het oorzakelijk verband tussen de door de geneesheer verzuimde maatregel en de uiteindelijke schade46.
45 DALCQ, o.c., nr. 2559; HENNAU-HUBLET, o.c., 244 tot 248.
46 HENNAU-HUBLET, o.c., 250-251.
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In een arrest van 20 mei 195747 had uw Hof, na eerst erop te hebben gewezen dat het
bestreden arrest zijn beslissing gerechtvaardigd had door te steunen op twee soorten beschouwingen, waarvan de ene aannemen dat niet met zekerheid kan gezegd worden dat de
zieke zou voortgeleefd hebben indien beklaagde de hem aangewreven fout niet had begaan, en de andere releveren dat die fout niettemin een van de oorzaken is die het overlijden, zoals het zich voorgedaan heeft, ten gevolge hebben gehad, beslist dat die beschouwingen niet tegenstrijdig waren; dat immers de fout niet de enige oorzaak van het overlijden hoeft te zijn; dat de rechter, om dat oorzakelijk verband te beoordelen niet mag gissen
naar wat zich misschien zonder de fout zou voorgedaan hebben, maar dat hij rekening
moet houden met de concrete situatie zoals die zich voordoet.
Uw Hof had vervolgens beslist dat het bestreden arrest het bestaan van een oorzakelijk
verband tussen, in casu, de fout en de schade, op voldoende gronden had vastgesteld door
erop te wijzen “dat dergelijke infectie niet noodzakelijk de dood tot gevolg heeft”, “dat
het niet toedienen van zorgen waaraan beklaagde zich schuldig gemaakt heeft … in
verband van oorzaak tot gevolg staat met het overlijden”, “dat zulks niet de uitsluitende
oorzaak ervan is, doch dat het overlijden te wijten is aan het samenvallen van
pathologische fenomenen die de dood ten gevolge konden hebben, met een in gebreke
blijven van de geneesheer hetwelk de dodelijke evolutie mogelijk gemaakt heeft”, dit wil
zeggen hetwelk de evolutie van die fenomenen dodelijk heeft laten worden, “dat dit in
gebreke blijven, gepaard met bedoelde fenomenen, noodzakelijk de dood heeft
veroorzaakt, zoals zij zich heeft voorgedaan”, dat de zieke van de kans die zij had aan de
dood te ontsnappen beroofd werd door de schuld van beklaagde en dat deze schuld met
het overlijden rechtstreeks in een verband van noodzakelijke causaliteit staat”, “dat het in
gebreke blijven van beklaagde het lot van zijn ongelukkige cliënte bezegeld heeft door
haar iedere kans die zij had de ziekte te boven te komen te ontnemen”, “dat, aangezien de
door het hof bewezen verklaarde fout het overlijden veroorzaakt heeft, zij insgelijks de
oorzaak van het daaruit voortgevloeide nadeel is”.
Uw Hof heeft aldus het oorzakelijk verband onderzocht tussen het verzuim van
zorgverstrekking en een “gepersonaliseerde” schade: de dood, zoals zij zich heeft
voorgedaan, en het heeft beslist dat uit de door het bestreden arrest vastgestelde gegevens
bleek dat genoemd verzuim in oorzakelijk verband stond met de fatale afloop van de
ziekte, en zulks ofschoon het bestreden arrest toegaf dat niet met zekerheid kon worden
aangenomen dat de zieke zou hebben verder geleefd indien de geneesheer niet verzuimd
had hem te verzorgen.
In de zaak die geleid heeft tot uw voornoemd arrest van 23 september 1974 rijst dus de
vraag of het overlijden van het slachtoffer geen schade was die door de specifieke
behandeling van die ziekte kon worden voorkomen, en of het verzuim van die therapie
geen beslissende, ofschoon niet uitsluitende, rol gespeeld heeft bij het ontstaan van de
schade zoals ze zich in concreto heeft voorgedaan.
Uit het feit immers dat de mogelijkheid dat de passende therapie inefficiënt had kunnen
zijn, door de deskundige op tien procent wordt geraamd kan niet worden afgeleid dat een
andere oorzaak een vaststaande en uitsluitende invloed zou hebben gehad op het overlijden dat zich in concreto heeft voorgedaan48.
c. in burgerlijke zaken.
Het begrip verlies van een kans heeft geleid tot de leer van het verlies van kansen op
genezing of op overleving op het gebied van de medische aansprakelijkheid waar het bewijs van het oorzakelijk verband bijzonder bemoeilijkt wordt door deskundigenverslagen
47 A.C. 1957, 795; 31 mei 20-00, nr. 334; in dezelfde zin, Cass., fr. crim., 9 juni 1977, Bull. crim., nr.
2123.
48 HENNAU-HUBLET, o.c., 266.
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die over het algemeen onzekere oordelen uitspreken over het bestaan van een verband tussen de vergissing of de nalatigheid en het vastgestelde resultaat49.
Die leer is ingegeven door de zorg om het slachtoffer van een medische fout niet alle
schadeloosstelling te ontzeggen, wanneer het oorzakelijk verband tussen die fout en de
ontstane schade moeilijk aantoonbaar was, daar het in samenloop kwam met een ziekte
die op zich alleen al kon evolueren naar schade voor de patiënt of naar diens overlijden50.
Ook al kan het oorzakelijk verband tussen de medische fout en de schade (bijv. het
overlijden) in die omstandigheden maar moeilijk worden bewezen, toch bestaat er volgens
die leer een oorzakelijk verband tussen de medische fout en een andere schade, namelijk
het verlies van kansen op genezing of op overleving. Denken we bijv. aan de patiënt die
volgens de medische statistieken en zijn individuele gezondheidstoestand 80 procent overlevingskans zou hebben gehad, indien hij de juiste therapie had gekregen. Daar de geneesheer de aangewezen therapie niet heeft toegepast heeft hij de patiënt zijn overlevingskansen ontnomen. De geneesheer kan aansprakelijk worden gesteld voor die specifieke schade, dat is het verlies van de kans die hij door zijn medische fout heeft veroorzaakt51.
Die leer impliceert dus dat eiser niet met gerechtelijke zekerheid of onder aanvoering
van de normale gang van zaken kan bewijzen dat de fout de volledige of “volstrekte”
schade (dat is de niet-genezing of het overlijden) heeft veroorzaakt52.
Die techniek heeft tot gevolg dat aan het slachtoffer of aan diens rechtverkrijgenden
een, althans gedeeltelijke, schadeloosstelling wordt toegekend zodra een vaststaand oorzakelijk verband bewezen is tussen de medische fout en het verlies van de kans van de patiënt om niet te sterven of om te genezen53.
Die techniek wordt aldus aangewend om het voorwerp van het bewijs van de oorzakelijkheid te verplaatsen in het voordeel van het slachtoffer en dat bewijs daardoor te vergemakkelijken54.
Teneinde te voorkomen dat elke schadeloossteling zou worden geweigerd in gevallen
waarin het oorzakelijk verband tussen de medische fout en de schade niet met zekerheid
vaststaat, wordt de concrete schade (het overlijden of de verergering van de toestand van
de zieke ) waarvan het oorzakelijk verband met de fout niet vaststaat, buiten beschouwing
gelaten en vervangen door een abstracte afgezwakte vorm van die schade (het verlies van
een kans om niet te sterven of om te genezen) die per definitie verband houdt met de medische fout wegens het gevaar waaraan de gezondheid van de patiënt als gevolg hiervan
noodzakelijk blootstaat55.
Nochtans dient hier een voor de hand liggende vaststelling te worden gemaakt: van verlies van kans op genezing of op overleving is enkel sprake op de noodzakelijke en voorafgaande voorwaarde dat de patiënt ziek is of overleden is. Gelet op die voorwaarde vormt
de werkelijke toestand (de uiteindelijke schade of de werkelijke gezondheidstoestand van
49 DURRY, Rev. trim. dr. civ., 408.
50 HENNAU-HUBLET, o.c., 237; met dat doel is een regeling van aansprakelijkheid zonder fout waarbij
vergoeding zou worden toegekend voor elke abnormale schade die het gevolg is van een geneeskundige verstrekking of van het ontbreken ervan. Uitgewerkt in een wetsvoorstel, ingediend door mevr.
Gerkens betreffende de vergoeding van abnormale schade ten gevolge van gezondheidsverstrekkingen, Gedr. St. Kamer, 3 okt. 2003, 51-0256/001; zie ook wetsvoorstel betreffende de gediagnostiseerde en therapeutische ongevallen, van de h. BACQUELAINE en mevr. AVONTROODT, Gedr. St. Kamer, 29
sept. 2003, 51-0230/001.
51 VANSWEEVELT, o.c., 278; DIRIX, “Het verlies van genezings en overlevingskansen”, Vl. T. Gez.
1982, 106; DURRY, “Faute médicale et perte de chances de survie”, Rev. trim. dr. civ. 1972, 409.
52 VANSWEEVELT, o.c., 293.
53 HENNAU-HUBLET, o.c., 237.
54 VINEY, Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité 1998, nr. 370.
55 VINEY, o.c., 199.
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de patiënt) het referentiepunt op grond waarvan het mogelijk is rekening te houden met
het denkbeeldige bestanddeel dat de verloren kans is en daaraan een juridische betekenis
te verlenen56.
In zijn verslag dat voorafgaat aan twee arresten van het Franse Hof van Cassatie van 8
juli 1997 schetst de heer Sargos de leer van het verlies van kansen op genezing of op
overleving als volgt57: naar het gemeen recht van de contractuele aansprakelijkheid moet
worden aangetoond dat de fout van de geneesheer – die de conditio sine qua non is om
hem aansprakelijk te stellen – wel degelijk de vaststaande en directe oorzaak is geweest
van de gehele schade van het slachtoffer (de verdeling van de aansprakelijkheid tussen de
onderscheiden personen die een foute medische handeling hebben verricht doet hier niet
terzake).
In medische aangelegenheden evenwel doen zich tal van gevallen voor waarin het
oorzakelijk verband tussen de fout en de schade niet vaststaat. Zo heeft een geneesheer
bijvoorbeeld te lang gewacht met een behandeling, maar kan niet worden bewezen dat de
zieke zou genezen zijn, indien hij op tijd was verzorgd. Daarentegen kan niet worden
uitgesloten dat hij daardoor had kunnen genezen.
We hebben dus te maken met een bijzondere toestand waar er wel degelijk sprake is
van een fout maar waar de onzekerheid omtrent het rechtstreeks en vaststaand oorzakelijk
verband tussen die fout en de schade gecombineerd wordt met de zekerheid dat het
onmogelijk kan worden uitgesloten dat de schade zonder de fout niet zou opgetreden zijn.
Het gevaar voor onbillijkheid is dus tweevoudig: ofwel houdt men zich aan een strikte
opvatting van het oorzakelijk verband en zal de geneesheer in dat geval, altijd vrijuit gaan,
ook al heeft hij een fout begaan. Ofwel legt men de nadruk op het tweede aspect, in welk
geval de patiënt altijd vergoeding zal krijgen voor de gehele schade, ook al heeft de fout
van de geneesheer niet de gehele schade veroorzaakt.
De leer van het verlies van een kans lost de moeilijkheid op daar zij het voorwerp van
het oorzakelijk verband wijzigt.
Het slachtoffer dient niet langer te bewijzen dat de bewezen fout van de geneesheer wel
degelijk de vaststaande en rechtstreekse oorzaak is van de schade van de patiënt maar hij
dient enkel aan te tonen dat die fout hem een kans op genezing of op het voorkomen van
letsel of overlijden heeft ontnomen. Het oorzakelijk verband, dat welteverstaan altijd moet
vaststaan en rechtstreeks moet zijn, bestaat tussen de fout en het verlies van een kans.
Zodra er wel degelijk een kans bestond, komt de schade voor vergoeding in aanmerking;
indien daarentegen het bestaan van een dergelijke kans met geen enkel gegeven kan
worden gestaafd, kan er geen sprake zijn van vergoeding.
Die opvatting is dus uiteindelijk niet in strijd met de klassieke causaliteitsleer daar zij
een eigen logica heeft die, zoals gezegd, berust op de wijziging van het voorwerp van het
door het slachtoffer te leveren bewijs.
Uit de leer van het Hof van Cassatie blijkt dat de vergoeding van de ten gevolge van het
verlies van een kans ontstane schade specifiek is en niet mag worden verward met de
schade die het gevolg is van lichamelijk letsel. Eenvoudig gezegd, als de onderscheiden
schadeposten van een slachtoffer naar gemeen recht, bijvoorbeeld, 100 bedragen, moet de
rechter het verlies van een kans om schade te voorkomen ramen op een cijfer tussen 0,1
en 99,9.
Teneinde in medische aangelegenheden de schade te bepalen die voortvloeit uit het verlies van een kans gaan de bodemrechters dus in de praktijk als volgt te werk: eerst moeten
56 COUTURIER, noot onder Cass. fr. civ, 7 juni 1989, Dall. 1991, Juris., 160; zie ook BORÉ, J.C.P.
1974, Doct., 2620.
57 SARGOS, Verslag voor Cass., 1e civ., 8 juli 1997, J.C.P. 1997, Jurisp., 22921, p. 437.
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zij redeneren alsof de fout van de geneesheer de volledige schade had veroorzaakt en
moeten zij bijgevolg het totaalbedrag van de onderscheiden schadeposten van het slachtoffer ramen, daarna dienen zij de breuk van het totaal van die schadeposten die ze aan het
verlies van een kans toeschrijven vast te stellen, waarbij hun beoordeling terzake onaantastbaar is58.
Het Franse Hof van Cassatie heeft in een van de voornoemde arresten zijn in een arrest
van 14 december 196559 vastgelegde rechtspraak waarbij de leer van het verlies van kansen op het gebied van de medische aansprakelijkheid wordt aangenomen bevestigd op
grond van de overweging dat de geneesheren, door te volharden in een foute diagnose,
aansprakelijk waren voor het feit dat de zieke kansen op geringere schade verloren had.
Na erop te hebben gewezen dat het arrest, in strijd met wat in dit onderdeel van het
middel wordt aangevoerd, niet beslist dat eiser de amputatie ten gevolge van het gasgrangeen moet vergoeden, beslist uw Hof in een arrest van 19 januari 1984 60 dat wettig is
de beslissing dat er tussen de fouten van een geneesheer en het feit dat het slachtoffer van
een ongeval een kans heeft verloren om geen dan wel een minder zware amputatie te ondergaan, een oorzakelijk verband bestaat, wanneer de rechter in zijn arrest, door met name
te steunen op de wetenschappelijke literatuur die zegt dat gasgangreen het gevolg is van
een verkeerde of een te lang uitgestelde behandeling, vaststelt dat een dienstdoende geneesheer fouten heeft begaan, omdat hij bij een onderzoek de mogelijkheid van het ontstaan van gasgangreen niet heeft vermoed en verzuimd heeft onverwijld de aangepaste
maatregelen te nemen of althans zijn chefs dadelijk te waarschuwen en verder te letten op
de toestand van de patiënt en dat die fouten de oorzaak zijn van de schade.
Uw Hof schijnt dus eveneens te hebben aangenomen dat de leer van het verlies van een
kans op genezing of overleving van toepassing is op het gebied van de medische aansprakelijkheid61.
d. Kritische beoordeling.
Weliswaar wordt het vereiste van een vaststaand oorzakelijk verband gehandhaafd,
maar de werkelijke, door het slachtoffer geleden schade, die ten grondslag ligt aan de vordering tot schadevergoeding, wordt vervangen door een abstract begrip, het verlies van
een kans, die het vaststaande gevolg is van de medische fout. Doel hiervan is de schadeloosstelling te verzekeren van het slachtoffer van een medische fout waarvan het oorzakelijk verband met de schade blijkbaar moeilijk te bewijzen valt, terwijl het oorzakelijk verband, en derhalve de aansprakelijkheid voor de schade, in aanmerking hadden kunnen
worden genomen, indien de rechter het causale vermogen en de causale rol van de oorspronkelijke fout beschouwd had in het licht van de concrete schade62.
Het begrip verlies van een kans kan overigens alleen aanleiding geven tot vergoeding
wanneer geen rechtstreekse schade is geleden en de vaststaande gevolgen van de fout van
verweerder niet uit de loop van de gebeurtenissen kunnen worden afgeleid.
Per definitie veronderstelt het beroep op het begrip verlies van een kans het bestaan van
58 Zie over dat probleem tevens, VANSWEEVELT, o.c., 288.
59 J.C.P. 1966, II, 14753; i.v.m. de handhaving van de rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie
door zijn arrest van 17 nov. 1982, Bull. civ., I, nr. 333; PENNEAU, Dall. 1986, noot Cass. fr. 1e civ., 8
jan. en 27 maart 1985, Jurisp., 391.
60 A.C. 1984, nr. 266.
61 FAGNART, o.c., 97; VANSWEEVELT, “Schade wegens verlies van een kans: een toepassing op de medische aansprakelijkheid”, R.G.A.R. 1986, 11084; SCHUERMANS e.a., “Onrechtmatige daad, Schade en
schadeloosstelling (1983-1992)”, T.P.R. 1994, 981.
62 HENNAU-HUBLET, o.c., 243; CORBISIER, “Pouvoirs et transparence dans la relation thérapeutique”,
R.G.A.R. 1990, nr. 11682, noot 74; HENRY, “La responsabilité civile du médecin, in Les frontiers
juridiques de l’activité médicale”, Luik, Jeune Barreau, 1993, 51 en 52; FAGNART, “La responsabilité
des pouvoirs publics dans la prévention des actes de violence”, Journ. Proc. 1997, p. 26, nr. 5.
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onzekerheid over de afloop van de ondernomen activiteit, en dus onzekerheid over het
verband tussen de daad van een derde en de ontstane schade63.
Het kan dus niet worden ontkend dat het hier een constructie betreft die is opgezet met
de bedoeling de hindernis te ontlopen die het vereiste van een vaststaand oorzakelijk verband kan vormen voor bepaalde vorderingen tot schadevergoeding, die door het slachtoffer van een (eveneens bewezen) schade worden ingesteld tegen degene die een (bewezen)
medische fout heeft begaan64.
Zo het verlies van de kans op winst een volwaardige schade is, heeft het slachtoffer dat
per definitie nog geen winst had verkregen, slechts de kans verloren om die te hebben;
daarentegen is het verlies van een kans op overleven een louter woordenspel: de
werkelijke schade is uiteraard de dood (het slachtoffer heeft hier wel degelijk verloren wat
hij reeds had, namelijk het leven).
Het verlies van een kans is een denkbeeldige schade die gevoegd wordt tussen de fout
en de enige daadwerkelijke schade65.
De leer van het verlies van een kans op genezing of overleving is het resultaat van het
gebrekkig gebruik van de uitdrukking “verlies van een kans”66.
Wat voor vergoeding in aanmerking komt is het verlies van een echte kans, dat is een
gewettigde mogelijkheid die zich in de toekomst zou kunnen voordoen. De verloren kans
heeft betrekking op de toekomst.Zonder gissingen omtrent de toekomst zullen we nooit
weten of die kans werkelijkheid zou zijn geworden.
De leer van het verlies van kansen op genezing of overleving situeert daarentegen kansen in het verleden, waar de gebeurtenis waarop men ze toepast reeds thuishoort. De zoektocht is voorbij. De kansen waarvan men vergoeding vordert van de geneesheer die een
fout heeft begaan zijn die welke de patiënt zou hebben gehad om de dood of de gebrekkigheid waardoor hij definitief getroffen is, te ontlopen indien de geneesheer de hem verweten onvoorzichtigheid of nalatigheid niet had begaan. De teerling is echter geworpen.
De gebrekkigheid of de dood zijn reeds ingetreden. Het gaat hier niet meer over kansen,
maar over voldongen feiten67.
Wanneer het proces zijn eindpunt heeft bereikt: de dood of de invaliditeit, dient niet
langer een schade te worden geraamd die het gevolg is van de kristallisatie van een evolutief proces dat halverwege is blijven steken; het proces heeft hier zijn eindpunt bereikt.
Alleen het probleem van de oorzakelijkheid dient dan nog te worden opgelost: heeft de
fout een rol gespeeld in de toestand zoals die zich op dat eindpunt voordoet? Hier zijn
slechts twee antwoorden mogelijk: ja of neen. Is het antwoord bevestigend, dan dient de
volledige schade te worden vergoed68.
Die leer introduceert een element van willekeur in de beoordeling van de medische aansprakelijkheid. Daar twijfel over het causaal verband aanleiding kan geven tot gedeeltelijke aansprakelijkheid, bestaat de vrees dat de rechter de graad van de zogezegde verloren
kans gaat verwarren met de graad van zijn eigen twijfel over het oorzakelijk verband. Tel63 VINEY, o.c., 197.
64 VINEY, o.c., 199; LE TOURNEAU en CADIET, Droit de la responsabilité, 1996, nr. 876; H.L. en J.
MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit civil, II-I, Parijs, Montchrestien, 1998, 428 tot 431; SAVATIER,
“Une faute peut-elle engendrer la responsabilité d’un dommage sans l’avoir cause?”, Dall. 1970,
Chron., 123.
65 TUNC, o.c., 43.
66 LE TOURNEAU en CADIET, o.c., 251.
67 SAVATIER, “Une faute peut-elle engender la responsabilité d’un dommage sans l’avoir cause?”,
Dall. 1971, Chron., 124.
68 PENNEAU, “Droit médical, som. com.”, Dall. 1991, 183; PENNEAU, noot Cass. Fr., 1e civ., 8 jan. en
27 maart 1985, Dall. 1986, Jurisp., 391.
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kens wanneer in een proces over aansprakelijkheid de rechter zich niet in staat acht het
oorzakelijk verband vast te stellen tussen de fout van verweerder en de door eiser geleden
schade, zou hij een gedeeltelijke vergoeding kunnen toekennen louter op grond van de
vermelding dat hij twijfelt en onder voorwendsel dat de kans bestond dat de fout de schade heeft veroorzaakt, terwijl in werkelijkheid die zogezegde objectieve kans samenvalt
met zijn subjectieve onzekerheid over de oorzaken van de schade69.
Als men ervan uitgaat dat elke fout van de geneesheer een kans op genezing of
overleving ontneemt aan zijn patiënt, kan worden gesteld dat de geneesheer, wanneer hij
een fout begaat en de patiënt overlijdt of invalied wordt, systematisch zal worden
veroordeeld, zelfs bij ontstentenis van elk bewijs van een oorzakelijk verband tussen die
elementen. De rechter zal kunnen volstaan met de verklaring dat hij de door het verlies
van kansen ontstane schade vergoedt.
De geneesheer zal dan hoe dan ook zich slechts van zijn aansprakelijkheid kunnen bevrijden als hij bewijst dat een andere oorzaak aan de oorsprong lag niet alleen van het
overlijden of van de invaliditeit, maar ook van het verlies van kansen zelf70.
Bij uitbreiding van die gedachtegang zou elke onzekerheid van de rechter over de vraag
of de door eiser geleden schade al dan niet in een onbetwistbaar verband staat met de tegen verweerder bewezen verklaarde fout, in gelijk welke zaak van burgerrechtelijke aansprakelijkheid, aanleiding moeten geven tot een gedeeltelijke vergoeding71.
De vraag rijst echter of het beroep op het technisch procédé van het “verlies van een
kans” op medisch gebied wel geschikt is voor het beoogde doel. Het verlies van een kans
maakt het immers niet mogelijk de reële en concrete schade (het overlijden, de verergering van de toestand van de patiënt) volledig te vergoeden. Het verplicht de rechter de
schadevergoeding te verminderen teneinde rekening te houden met de “kansen op genezing of overleving” die het slachtoffer behouden heeft in weerwil van de fout van de geneesheer. Niet alleen echter wordt het slachtoffer door die vermindering geschaad, maar
bovendien beschikt de rechtbank daartoe over geen enkel objectief criterium. Zij komt dus
tot willekeurige oplossingen en zij is met name geneigd haar eigen twijfels over de waarschijnlijkheid van het oorzakelijk verband te projecteren in de raming van de vergoeding72.
Opdat een (medische) fout zou worden beschouwd als de oorzaak van de schade (nietgenezing of overlijden), moet het oorzakelijk verband tussen beide factoren vaststaan. Die
zekerheidsvoorwaarde betekent echter niet dat het oorzakelijk verband op volstrekte en
ontegensprekelijke wijze moet vaststaan.Het is voldoende dat het oorzakelijk verband
vaststaat met een “gerechtelijke zekerheid”; namelijk een hoge graad van waarschijnlijkheid, die leidt tot verwerping van de tegenovergestelde mogelijkheid, ook al blijft die theoretisch bestaan. De voorwaarde betreffende de hoge graad van waarschijnlijkheid stemt
dan overeen met het criterium van de normale gang van zaken73.
De medische fout schept een evident gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van
de patiënt. Als dat gevaar zich voordoet en aangezien een gebrekkige zorgverstrekking
per definitie de genezing verhindert of zelfs leidt tot een verergering van de ziekte, moet
69 SAVATIER, “Le droit des chances et des risques dans les assurances, dans la responsabilité civile,
dans la médecine et sa synthèse dans l’assurance de la responsabilité médicale”, Rev. gén. ass. terr.
1973, 473-475; VINEY, o.c., 199; PENNEAU, “Droit medical, som. Com.”, Dall. 1991, 358; SALUDEN,
Opmerkingen onder Cass. Fr., 17 nov. 1982, J.C.P. 1983, 20056; RABUT, Opmerkingen onder
Cass.fr., 1e civ., 18 maart 1969, J.C.P. 1970, Jurisp., 16422.
70 PENNEAU, noot onder Cass. fr., 1e civ., 24 maart 1981, Dall. 1981, Jurisp., 548.
71 SAVATIER, Opmerkingen onder Cass. fr., 1e civ., 14 dec 1965, J.C.P. 1966, Jurispr., 14753.
72 VINEY, o.c., 200.
73 VAN QUICKENBORNE, o.c., nr. 219; VANSWEEVELT, o.c., 291.
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het oorzakelijk verband geacht worden vast te staan.
4. Besluiten.
Het bestreden arrest wijst erop dat het Hof van Assisen van de provincie Luik, in het
arrest van 27 mei 1982 waarbij de vroegere vriend van de eerste verweerster wordt
veroordeeld, met name de telastlegging van poging tot opzettelijk doden met
voorbedachte raden en met het oogmerk om de eerste verweerster in de nacht van 21 op
22 februari 1980 te doden, bewezen verklaart.
Het beslist vervolgens dat er dient te worden aangenomen dat niet als vaststaand kan
worden beschouwd dat de eisers door passende beschermingsmaatregelen te treffen de
daad van de vroegere vriend radicaal zouden hebben verhinderd. Daarna beslist het dat het
nochtans vaststaat dat, indien maatregelen waren getroffen, de eerste verweerster een kans
zou hebben gehad dat het door haar gelopen risico zich niet zou hebben voorgedaan en dat
zij aldus zou ontkomen zijn aan de gewelddaden van haar aanvaller, en het leidt daaruit af
dat de door de eerste verweerster geleden schade die in oorzakelijk verband staat met het
hierboven uiteengezette verzuim, bestaat in het verlies van een kans om de
verwerkelijking van het risico om aangevallen te worden te ontlopen, indien passende
beschermingsmaatregelen waren genomen.
Door die redenering wil het bestreden arrest aldus de schade die gevormd wordt door
de agressie en die aan de basis lag van de vordering tot schadevergoeding van de eerste
drie verweerders vervangen door een nieuwe schade, namelijk het verlies van een kans
om niet aangevallen te worden, en zulks op grond dat het oorzakelijk verband tussen de
fouten van de eisers en de schade, zoals die zich heeft voorgedaan, namelijk de agressie,
niet vaststaat. Het arrest denatureert aldus het concept verlies van een kans, daar het niet
in aanmerking kon worden genomen wanneer blijkt dat de agressie een feit is geworden
zodat er geen verloren kans meer is om de verwerkelijking van het risico op agressie te
ontlopen.
Bovendien zou het concept verlies van een kans in een dergelijk geval het slachtoffer
door van verschillende personen de vergoeding van twee afzonderlijke schadeposten te
vorderen, in staat stellen meer te krijgen dan de vergoeding van de schade zoals die zich
heeft voorgedaan ten gevolge van de fout van de schadeveroorzaker, onder meer wanneer,
zoals te dezen, degene die de schade, zoals die zich heeft voorgedaan, heeft veroorzaakt
veroordeeld is wegens poging tot opzettelijk doden met voorbedachte rade en met het
oogmerk te doden, zodat het slachtoffer zich in een voor hem voordeliger positie zou
bevinden dan indien de schade, zoals er zich heeft voorgedaan, niet ontstaan was.
De leer van uw arrest van 19 juni 1998 dient bijgevolg te worden bevestigd.
Het bestreden arrest heeft derhalve de wetsbepalingen die in het eerste onderdeel van
het middel door eiseres en in het tweede middel door eiser zijn aangevoerd, geschonden.
Besluit: cassatie.
ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0211.F - C.01.0217.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 4 januari 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, rechtdoende als rechtscollege waarnaar de
zaak verwezen is ingevolge het arrest van het Hof van 19 juni 1998.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. De feiten
De feiten van de zaak en de voorafgaande rechtspleging kunnen, zoals ze blijken uit het bestreden arrest en uit de stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, als volgt worden samengevat:
In de nacht van 21 op 22 februari 1980 werd de eerste verweerster aangevallen
door de genaamde V., die haar begoot met zwavelzuur.
De eerste verweerster had met V. een verhouding gehad. Wegens diens geweldpleging had zij besloten die verhouding te verbreken. V., die de verbreking
niet aanvaardde, had herhaaldelijk ontmoetingen uitgelokt waarbij hij de jonge
vrouw lastigviel en ernstige bedreigingen jegens haar uitte. De eerste verweerster
zag zich aldus genoodzaakt klacht in te dienen tegen haar gewezen minnaar.
V. werd door het Hof van Assisen van de provincie Luik bij arrest van 27 mei
1982 veroordeeld tot levenslange dwangarbeid. De eerste verweerster kreeg samen met de tweede en derde verweerder, haar ouders, een provisionele frank
schadevergoeding.
Genoemde drie verweerders hebben op grond van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek bij de burgerlijke rechter een vordering ingesteld tegen de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Justitie, en de
stad Luik - thans eisers -, aan wie zij verweten dat zij hun opdracht om de openbare veiligheid te handhaven en misdrijven te voorkomen hadden verzuimd. De
vierde verweerster, die de verzekeringsinstelling is van de eerste, is vrijwillig in
de zaak tussengekomen en vorderde van de eisers de terugbetaling van de door
haar gedane uitgaven.
Het arrest waarbij het Hof van Beroep te Luik op 27 november 1996 die vorderingen toewees, werd door het Hof vernietigd bij het arrest van 19 juni 1998,
dat de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel verwees.
IV. Cassatiemiddelen
Tot staving van het cassatieberoep met algemeen rolnummer C.01.0211.F,
voert de Belgische Staat twee middelen aan waarvan het tweede in de volgende
bewoordingen is gesteld:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest beslist dat eiser en de vijfde verweerster in solidum gehouden zijn
tot vergoeding van tachtig pct. van de door de eerste drie verweerders geleden schade,
kent hun de provisionele bedragen toe van 3.200.000 frank en 80.000 frank, vermeerderd
met de interest, en veroordeelt eiser en de vijfde verweerster in solidum om aan de vierde
verweerster een provisioneel bedrag van 1.000.000 frank, plus de interest, te betalen. Het
beslist aldus op alle gronden die hier geacht worden volledig weergegeven te zijn en inzonderheid op grond:
"Dat er nochtans geen enkele reden is om aan te nemen dat de maatregelen die hadden
kunnen worden getroffen om V. ervan te weerhouden [de eerste verweerster] aan te vallen, volstrekt doeltreffend zouden zijn geweest; dat een boosdoener die vastbesloten is een
ander schade te berokkenen, zoals dat blijkbaar met V. het geval is geweest, in staat is
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voldoende verbeelding aan de dag te leggen om de hinderpalen voor de uitvoering van
zijn duistere voornemens te omzeilen;
Dat, zelfs als V. in voorlopige hechtenis was genomen, die maatregel slechts tijdelijk
had kunnen zijn en dat, welke de getroffen maatregelen ook mogen zijn, het niet uitgesloten is dat V. op de een of de andere manier toch tot de daad zou zijn overgegaan, daar zijn
voornemen niet kwantificeerbaar is;
Dat moet worden aangenomen dat niet als vaststaand kan worden beschouwd dat de eisers door passende beschermingsmaatregelen te treffen V. met zekerheid zouden hebben
belet te handelen;
Dat het nochtans vaststaat dat, indien maatregelen waren getroffen, [de eerste verweerster] een kans zou hebben gehad dat het door haar gelopen risico zich niet zou hebben
voorgedaan en dat zij aldus zou ontkomen zijn aan de gewelddaden van haar belager;
Dat daaruit volgt dat de door [de eerste verweerster] geleden schade die in oorzakelijk
verband staat met het hierboven uiteengezette verzuim, bestaat in het verlies van een kans
dat het risico om aangevallen te worden zich niet zou hebben voorgedaan, indien passende
beschermingsmaatregelen waren getroffen;
Dat, gelet op de hierboven uiteengezette redenen, de kans [dat de eerste verweerster]
het gevaar had kunnen ontlopen indien die maatregelen getroffen waren op tachtig pct.
kan worden geraamd; dat het verlies van die kans een vaststaande schade is die in oorzakelijk verband staat met het hierboven uiteengezette verzuim;
[...] Dat de schade die voortvloeit uit het verlies van een kans enkel kan worden vastgesteld door de absolute schade die veroorzaakt is door de totstandkoming van het risico en
de relatieve schade die veroorzaakt is door het verlies van de kans van het slachtoffer om
de totstandkoming van het risico te ontlopen met elkaar te vergelijken (zie J. Boré, 'L'indemnisation pour les chances perdues, une forme d'appréciation quantitative de la causalité d'un fait dommageable', Semaine Juridque 1974, Doctrine, 2620, inzonderheid nr. 7);
Dat te dezen de door [de eerste verweerster] overgelegde foto's boekdelen spreken en
de vaststelling wettigen dat haar absolute schade aanzienlijk is; dat, welke hersteloperaties
zij ook zal kunnen ondergaan, de schade die aan haar huid is aangericht door het zwavelzuur niet ongedaan zal kunnen worden gemaakt".
Grieven
De vordering strekte te dezen tot vergoeding van de schade die voortvloeide uit de
agressie waarvan de eerste verweerster het slachtoffer was geweest en dat aan eiser werd
verweten dat hij die agressie niet heeft kunnen beletten.
De door de eerste verweerster geleden schade bestond dus niet in het feit dat zij een
kans had gemist om de agressie waarvan zij het slachtoffer was geweest te ontlopen, maar
in het vaststaande feit van die agressie. Het bestreden arrest beslist dat, "zelfs indien V. in
voorlopige hechtenis was genomen, die maatregel slechts tijdelijk had kunnen zijn en dat,
welke de getroffen maatregelen ook mogen zijn, het niet is uitgesloten dat hij, op de een
of de andere manier, toch tot de daad zou zijn overgegaan, daar zijn voornemen niet
kwantificeerbaar is; dat moet worden aangenomen dat niet als vaststaand kan worden beschouwd dat de eisers, door passende beschermingsmaatregelen te treffen, V. met zekerheid zouden hebben belet te handelen". Het bestreden arrest neemt aldus noodzakelijkerwijs aan dat het oorzakelijk verband tussen de door eiser begane fout en de schade die de
eerste verweerster geleden heeft ten gevolge van de geweldpleging waarvan zij het slachtoffer is geweest, niet met zekerheid vaststaat. Het bestreden arrest heeft, om eiser aansprakelijk te verklaren tot beloop van tachtig procent van de door de eerste verweerster geleden schade, dus niet kunnen beslissen dat er een oorzakelijk verband bestond tussen de
door eiser begane fout en een vaststaande schade die bestond in het feit dat de eerste ver-
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weerster een kans verloren had om de totstandkoming van het risico op geweldpleging te
ontlopen, indien passende beschermingsmaatregelen waren genomen, en aldus een andere
dan de door de eerste verweerster werkelijk geleden schade in aanmerking nemen. Het bestreden arrest miskent aldus zowel het wettelijk begrip schade als het wettelijk begrip oorzakelijk verband (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).
Door bovendien te beslissen dat de verloren kans om de geweldpleging, waarvan de eerste
verweerster het slachtoffer was, te ontlopen kan worden geraamd op tachtig pct., beslist
het bestreden arrest in werkelijkheid dat er enkel een waarschijnlijkheid van tachtig pct.
bestond dat de schade zich zonder de fout van eiser niet zou hebben voorgedaan, zoals zij
is ontstaan, stelt het evenmin wettig het bestaan van een vaststaand oorzakelijk verband
vast tussen de fout van eiser en de door de eerste verweerster geleden schade, zoals zij
zich heeft voorgedaan, en schendt het derhalve de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Tot staving van het cassatieberoep dat op de algemene rol ingeschreven staat onder het
nummer C.01.0217.F, voert de stad Luik een middel aan dat in de volgende bewoordingen
is gesteld:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1315, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 870 en 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest beslist dat eiseres en de vijfde verweerder in solidum gehouden
zijn tot vergoeding van tachtig pct. van de door de eerste drie verweerders geleden schade,
veroordeelt hen om aan de eerste verweerster een provisionele geldsom van 3.200.000
frank (tachtig pct. x 4.000.000 frank) en aan de tweede en de derde verweerder, ieder, een
provisionele geldsom van 80.000 frank (tachtig pct. x 1.000.000 frank) te betalen, en veroordeelt eiseres en de vijfde verweerder in solidum om aan de vierde verweerster een provisionele geldsom van 1.000.000 frank, vermeerderd met de compensatoire en de moratoire interest te betalen. Het beslist aldus op alle gronden die hier geacht worden volledig
weergegeven te zijn en inzonderheid op de volgende gronden:
"Dat de politie, daar ze die bijkomende opzoekingen en onderzoekingen niet met de nodige spoed heeft verricht, ofschoon alarmerende klachten bij haar waren ingediend, zich
schuldig heeft gemaakt aan verzuim waarvoor de stad Luik aansprakelijk is;
[...] Dat er nochtans geen enkele reden is om aan te nemen dat de maatregelen die hadden kunnen worden getroffen om V. ervan te weerhouden [de eerste verweerster] aan te
vallen volstrekt doeltreffend zouden zijn geweest; dat een boosdoener die vastbesloten is
een ander schade te berokkenen, zoals dat blijkbaar met V. het geval is geweest, in staat is
voldoende verbeelding aan de dag te leggen om de hinderpalen voor de uitvoering van
zijn duistere voornemens te omzeilen;
Dat, zelfs als V. in voorlopige hechtenis was genomen, die maatregel slechts tijdelijk
had kunnen zijn en dat, welke de getroffen maatregelen ook zouden geweest zijn, het niet
uitgesloten is dat V. op de een of de andere manier toch tot de daad zou zijn overgegaan,
daar zijn voornemen niet kwantificeerbaar is;
Dat moet worden aangenomen dat niet als vaststaand kan worden beschouwd dat de eisers, door passende beschermingsmaatregelen te treffen, V. met zekerheid zouden hebben
belet te handelen;
Dat het nochtans vaststaat dat, indien maatregelen waren getroffen, [de eerste verweerster] een kans zou hebben gehad dat het door haar gelopen risico zich niet zou hebben
voorgedaan en dat zij aldus zou ontkomen zijn aan de gewelddaden van haar belager;
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Dat daaruit volgt dat de door [de eerste verweerster] geleden schade die in oorzakelijk
verband staat met het hierboven uiteengezette verzuim, bestaat in het verlies van een kans
dat het risico om aangevallen te worden zich niet zou hebben voorgedaan, indien passende
beschermingsmaatregelen waren getroffen;
Dat, gelet op de hierboven uiteengezette redenen, de kans [dat de eerste verweerster]
het gevaar had kunnen ontlopen indien die maatregelen getroffen waren op tachtig pct.
kan worden geraamd; dat het verlies van die kans een vaststaande schade is die in oorzakelijk verband staat met het hierboven uiteengezette verzuim;
[...] Dat de schade die voortvloeit uit het verlies van een kans enkel kan worden vastgesteld door de absolute schade die veroorzaakt is door de totstandkoming van het risico en
de relatieve schade die veroorzaakt is door het verlies van de kans van het slachtoffer om
de totstandkoming van het risico te ontlopen met elkaar te vergelijken (zie J. Boré, 'L'indemnisation pour les chances perdues, une forme d'appréciation quantitative de la causalité d'un fait dommageable', Semaine Juridque 1974, Doctrine, 2620, inzonderheid nr. 7);
Dat te dezen de door [de eerste verweerster] overgelegde foto's boekdelen spreken en
de vaststelling wettigen dat haar absolute schade aanzienlijk is; dat, welke hersteloperaties
zij ook zal kunnen ondergaan, de schade die aan haar huid is aangericht door het zwavelzuur niet ongedaan zal kunnen worden gemaakt".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Krachtens de artikelen 1315, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het
Gerechtelijk Wetboek moet degene die schadevergoeding vordert bewijzen dat er tussen
de fout en de schade een oorzakelijk verband bestaat. De vorderingen strekten te dezen tot
vergoeding van de schade die voortvloeide uit de agressie waarvan de eerste verweerster
het slachtoffer was geweest en waarvan de niet-voorkoming aan eiseres werd verweten.
De schade bestaat dus niet in het feit dat zij een kans had gemist om de agressie te ontlopen, maar in het vaststaande feit van die agressie en in de gevolgen ervan. Het bestreden
arrest verklaart eiseres aansprakelijk op grond, enerzijds, "dat moet worden aangenomen
dat niet als vaststaand kan worden beschouwd dat de eisers, door passende beschermingsmaatregelen te treffen, V. met zekerheid zouden hebben belet te handelen", dat, "welke de
getroffen maatregelen ook mogen zijn, het niet is uitgesloten dat [V]., op de een of de andere manier, toch tot de daad zou zijn overgegaan, daar zijn voornemen niet kwantificeerbaar is", anderzijds, dat "de kans dat [de eerste verweerster] het gevaar had kunnen ontlopen, indien die maatregelen getroffen waren, op tachtig pct. kan worden geraamd". Het
bestreden arrest neemt aldus noodzakelijker-wijze aan dat het oorzakelijk verband tussen
het tegen eiseres bewezen verklaarde verzuim en de schade die voortvloeit uit de geweldpleging waarvan de eerste verweerster het slachtoffer is geweest, niet met zekerheid vaststaat aangezien het daarentegen beslist dat het niet is uitgesloten dat de schade zich, zonder de fout van eiseres, had kunnen voordoen zoals ze is ontstaan. Het schendt derhalve
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1315 van dat wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek inzake de bewijslast.
2. Tweede onderdeel
In de door hen regelmatig neergelegde conclusies betwistten de verweerders de zienswijze dat zij een kans hadden verloren om hun schade te voorkomen, maar betoogden ze
daarentegen "dat het hier vanzelfsprekend niet gaat om de kans om schade te voorkomen,
maar louter om de vaststelling dat zowel de fouten van de gemeentepolitie als die van het
parket van Luik de geweldpleging in de nacht van 21 op 22 februari 1980 mogelijk hebben gemaakt; [...] dat er geen enkele objectieve onzekerheid bestaat over de oorzaken van
de schade; [dat] zij moet worden gezocht in het verzuim van de gemeentepolitie en het
parket van Luik; [...] dat er geen redenen zijn om daarenboven het begrip verlies van een
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kans in aanmerking te nemen en het zijn klassieke betekenis te ontnemen", terwijl eiseres
betoogde dat "schade die door de heer V. was veroorzaakt, niet in een direct oorzakelijk
verband [stond] met de posities en de houding van de Luikse politie".
Dat het bestreden arrest beslist "dat de door [de eerste verweerster] geleden schade die
in oorzakelijk verband staat met het hierboven uiteengezette verzuim bestaat in het verlies
van een kans dat het risico zich niet zou hebben voorgedaan indien passende beschermingsmaatregelen waren getroffen"; dat het aldus ambtshalve tussen de partijen een geschil opwerpt waarvan zij het bestaan in hun conclusies hadden uitgesloten (schending
van artikel 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen rechtsbeginsel van
de eerbiediging van het recht van verdediging).

V. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de cassatieberoepen die op de algemene rol zijn ingeschreven onder de nummers C.01.0211.F en C.01.0217.F, tegen hetzelfde arrest gericht zijn; dat er grond bestaat tot voeging;
Over het tweede middel van het cassatieberoep van de Belgische Staat en over
het eerste onderdeel van het middel van het cassatieberoep van de stad Luik:
Overwegende dat de beslissing waartegen de middelen opkomen onverenigbaar is met het verwijzend arrest van 19 juni 1998;
Dat de middelen dezelfde strekking hebben als die welke door dat arrest gegrond zijn bevonden;
Dat zij derhalve door de verenigde kamers van het Hof dienen te worden onderzocht;
Overwegende dat degene die schadevergoeding vordert moet bewijzen dat er
tussen de fout en de schade, zoals ze zich heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat; dat genoemd verband veronderstelt dat, zonder de fout, de schade
niet had kunnen ontstaan, zoals zij zich heeft voorgedaan;
Dat de rechter degene die een fout begaat niet kan veroordelen tot vergoeding
van de werkelijk geleden schade, indien hij beslist dat er een onzekerheid blijft
bestaan over het oorzakelijk verband tussen de fout en die schade;
Overwegende dat de vordering te dezen strekt tot vergoeding van de schade
die voortvloeit uit de agressie waarvan de eerste verweerster het slachtoffer is
geweest en waarvan de niet-voorkoming aan de eisers wordt verweten;
Overwegende dat het bestreden arrest, dat beslist "dat de kans dat [de eerste
verweerster] het gevaar had kunnen ontlopen indien [passende
beschermings]maatregelen waren getroffen, op tachtig procent kan worden geraamd [en] dat het verlies van die kans een vaststaande schade is die in oorzakelijk verband staat met het verzuim" dat door het hof van beroep tegen de eisers in
aanmerking genomen is, overweegt, enerzijds "dat, zelfs als V. in voorlopige
hechtenis was genomen, die maatregel slechts tijdelijk had kunnen zijn en dat,
welke de getroffen maatregelen ook mogen zijn, het niet uitgesloten is dat V. op
de een of de andere manier toch tot de daad zou zijn overgegaan, daar zijn voornemen niet kwantificeerbaar is; dat moet worden aangenomen dat niet als vaststaand kan worden beschouwd dat de eisers, door [dergelijke] maatregelen te
treffen, V. met zekerheid zouden hebben belet te handelen", anderzijds, "dat het
nochtans vaststaat dat, indien maatregelen waren getroffen, [de eerste verweer-
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ster] een kans zou hebben gehad dat het door haar gelopen risico zich niet zou
hebben voorgedaan";
Overwegende dat het bestreden arrest met die overwegingen noch met enige
andere uitsluit dat de door de verweerders aangevoerde schade zich zonder de
fout van de eisers had kunnen voordoen zoals ze ontstaan is;
Dat het derhalve zijn beslissing waarbij de eisers in solidum worden veroordeeld om die schade te vergoeden tot beloop van tachtig procent van het bedrag,
niet naar recht verantwoordt;
Dat het tweede middel van het cassatieberoep van de Belgische Staat en het
eerste onderdeel van het middel van het cassatieberoep van de stad Luik gegrond
zijn;
En overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het eerste middel
van het cassatieberoep van de Belgische Staat en evenmin van het tweede onderdeel van het middel van het cassatieberoep van de stad Luik, die niet tot ruimere
cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Voegt de cassatieberoepen die op de algemene rol zijn ingeschreven onder de
nummers C.01.0211.F en C.01.0217.F;
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat arrest het hoger beroep
ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen;
Zegt dat, krachtens artikel 1120 van het Gerechtelijk Wetboek, genoemd
rechtscollege zich moet voegen naar de beslissing van het Hof betreffende het
door dat Hof beslechte rechtspunt.
1 april 2004 - Verenigde kamers – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. De Gryse, T'Kint en Draps.

Nr. 175
1° KAMER - 1 april 2004

EIGENDOM - MEDE-EIGENDOM - MEDE-EIGENAARS - ALGEMENE VERGADERING BEVOEGDHEID - WERKEN - PRIVATIEVE GEDEELTEN.
De algemene vergadering van mede-eigenaars heeft slechts de bevoegdheid om te
beslissen over werken betreffende die gedeelten van gebouwen waarvan vastgesteld is
dat ze niet privatief zijn; het enkele feit dat werken noodzakelijk zijn om te verhinderen
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dat privatieve gedeelten schade zouden veroorzaken aan gemene delen of die nadelig
zouden beïnvloeden is niet van aard om de algemene vergadering bevoegdheid te
verlenen om te beslissen zelf werken te laten uitvoeren aan die privatieve gedeelten.
(Artt. 577-3, derde lid en 577-7, §1, 1°, b B.W.)
(D. T. VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS VAN HET GEBOUW R.)

ARREST

(A.R. C.02.0016.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 26 september 2001 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 544, 577-2, §9, 577-3, derde lid, 577-4, §1, tweede lid, 577-7, §1, 1°, b,
577-7, §1, 2°, e, 577-9, §2, 1134, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 16 van de gecoördineerde Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart eiseres' vorderingen ongegrond. Die vorderingen strekken ertoe
(1) voor recht te verklaren dat verweerster geen zeggenschap heeft over de terrassen
van eiseres in het appartementsgebouw;
(2) verweerster te bevelen zich te onthouden van elke inmenging in het privatief eigenD.recht van eiseres op dit terras, en meer bepaald elke maatregel of eigenD.recht van
eiseres op dit terras, en meer bepaald elke maatregel of beslissing ten aanzien van dit terras zonder instemming van eiseres, dit op straffe van een dwangsom van 100.000 BEF per
overtreding, vastgesteld met de gewone bewijsmiddelen, inbegrepen een proces-verbaal
van gerechtsdeurwaarder;
(3) de reeds genomen beslissingen van 9 juni 1998, 12 maart 1999 en 7 april 2000, nietig te verklaren voor zover zij mede betrekking hebben op de terrassen van eiseres, minstens de genoemde beslissingen ten aanzien van haar niet bindend te verklaren, aangezien
ze er niet individueel mee heeft ingestemd en ze niet onder de bevoegdheid vallen van
verweerster;
(4) te verklaren dat het eiseres is toegestaan om zelf de schilderwerken aan haar terrassen uit te voeren, met verhaal op de verzekeraar in dezelfde mate als de vereniging verhaal heeft;
(5) ontslag te verlenen aan eiseres van elke bijdrage in de kosten die voortvloeien uit de
kosten voor reeds uitgevoerde werken of die voor de toekomst zouden voortvloeien uit
door de algemene vergadering besliste werken aan de terrassen, dit wegens bevoegdheidsoverschrijding en/of nietigheid in zover zij de uitvoering zijn van de beslissingen van de
buitengewone vergadering van 7 april 2000, ondergeschikt wegens de nutteloosheid ervan
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voor zover ze de terrassen van eiseres betreffen;
(6) verweerster te veroordelen tot schadevergoeding wegens voortdurende fouten in het
beheer van de zogenaamde gemeenschappelijke delen, vordering voorlopig begroot op 1
BEF provisioneel;
(7) vooraleer de schade verder te begroten, overlegging te bevelen aan eiseres van: het
origineel verslag van architect D. van 24 april 1998, de presentielijst en volmachten van
de algemene vergadering van 9 juni 1998, van 12 maart 1999, van 3 maart 2000 en van 7
april 2000, alsook de volledige namenlijst van de mede-eigenaars (naam, voornaam,
adres), de dagvaarding in aansprakelijkheid van de aannemer en architect uit 1984, de
overeenkomst tot herstelling met Inkapex-Daknood, vermoedelijk van 20 maart 1990, verslag van het onderzoek van de terrassen door ir. F.D.J. (waaronder in het bijzonder het terras "4M", dit is dat van eiseres), verslag van expertise vermeld in het verslag van de algemene vergadering van 18 maart 1988 (H. en C.), de gedinginleidende akte en processtukken van het geding aangespannen tegen Inkapex-Daknood wegens slechte uitvoering van
de renovatiewerken, verslag van de gerechtelijke expertise-C. uit 1994/1995, de schatting
van het gebouw gemaakt door AG in het kader van de aanpassing van de verzekeringspolis van het gebouw in 1995, de originele verslagen van de algemene verslagen van 9 juni
1998, van 12 maart 1999 en van 7 april 2000.
Het bestreden vonnis verklaart vervolgens eiseres' hoger beroep ongegrond, bevestigt
het vonnis a quo en verleent verweerster voorbehoud voor het instellen van een vordering
wegens tergend en roekeloos geding.
Het bestreden vonnis steunt op volgende gronden:
"3.1. Vorderingen van (eiseres):
(Eiseres) vecht de beslissing van de algemene vergadering van 9 juni 1998 aan omdat
ten onrechte zou besloten zijn herstellingswerken, meer bepaald waterdichtingswerken, te
laten uitvoeren aan de terrassen.
Om uit te maken of voornoemde beslissing al dan niet regelmatig en/of rechtmatig is,
en om deze reden al dan niet vatbaar voor vernietiging, moet onderzocht worden in welke
mate de terrassen van de appartementen tot de gemeenschappelijke dan wel privatieve delen behoren.
3.1.1. Eigendomskarakter van de terrassen:
(Eiseres) is van oordeel dat deze terrassen zuiver privatief zijn en dat de algemene vergadering hieromtrent geen beslissing kan nemen.
(Eiseres) erkent dat de ruwbouw van de terrassen tot het gemeenschappelijke deel van
het appartementsgebouw behoort (vervangende conclusie p. 13), maar houdt voor dat de
volledige bekleding van de terrassen, inbegrepen de steunlaag, het klokputje en de boordsteen privatieve eigendom zijn. Zij beroept zich hierbij onder andere op haar notariële
aankoopakte van 26 november 1974, waarin wordt gesteld dat de twee terrassen haar in
privatieve en uitsluitende eigendom toebehoren.
(Verweerster) stelt dat de boordstenen, de terrassen (tot en met de waterdichtingslaag)
en de wateraflopen gemeenschappelijk zijn. Op grond van artikel 5 van de basisakte, zoals
vermeld in de akte van 4 juli 1974 ten verzoeke van de NV Bouwbedrijf Amelinckx voor
notaris J.M. te Heverlee verleden, maken de gedeelten van het gebouw die ten uitsluitende
gebruik van een mede-eigenaar staan, het voorwerp uit van privatieve eigendom.
Als privatief wordt onder meer opgesomd: 'de vloeren, het tegelwerk en andere bekledingen met de hierbij behorende steunlaag; de bekledingen en leuningen van de balkons
en alle terrassen, met inbegrip van die welke op het dak zijn aangelegd'.
In artikel 6 van voornoemde basisakte worden onder de gemeenschappelijke delen van
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het gebouw - zonder dat deze lijst een beperkend karakter heeft - vermeld:
- de bekledingen en het decoratiewerk van de gevels,
- de ruwbouw van de terrassen en de balkons,
- het algemeen rioleringsnet,
- de putten en leidingen voor gas, water, elektriciteit,
- alle gedeelten van het gebouw ter beschutting of bediening van de installaties van het
gebouw welke niet ten uitsluitende gebruik van één enkel kavel staan.
Overeenkomstig artikel 7 van de basisakte worden ingeval van twijfel als gemeenschappelijk beschouwd, alle delen en/of installaties die niet uitsluitend ten dienste staan
van één enkel privatief element.
In artikel 12.F 'Toegang tot de privatieve kavels' van het algemeen reglement van
mede-eigendom wordt uitdrukkelijk bepaald dat de terrassen belast zijn met een erfdienstbaarheid van overgang ten voordele van alle bewoners van het gebouw, teneinde in geval
van nood toegang te kunnen hebben tot de brandtrappen. In artikel 12.H.d wordt verduidelijkt dat deze erfdienstbaarheid tot doel heeft ingeval van noodzaak het gebouw te kunnen
ontruimen of om het nodige onderhoud en herstellingen uit te voeren.
Rekening houdend met bovenstaande bepalingen van de basisakte en met het feit dat de
terrassen, leuningen en hun borstweringen veelal exclusief door de eigenaar van het bijhorend appartement worden verbruikt, kunnen deze als privatief worden aangezien.
Anderzijds moeten zij in feite als gemeenschappelijk worden beschouwd, aangezien de
staat van een terras ook impact heeft op de andere appartementen en de terrassen deel uit
maken van een groter gemeenschappelijk geheel, zijnde de gevel.
In casu kunnen de waterinfiltraties via de terrassen ongetwijfeld schade aanrichten in
andere (lager gelegen) appartementen en zelfs eventueel de ruwbouw van het hele gebouw
aantasten.
Dergelijke waterinfiltraties hebben veeleer met de structuur en de stevigheid van het
gebouw te maken dan met het onderhoud van de terrassen.
Bovendien bepalen de leuningen en de borstweringen het globale voorkomen en esthetiek van het gebouw. Het uitzicht en de reinheid van het appartementsgebouw is geen
zaak van de individuele mede-eigenaar, maar van de gehele mede-eigendom. (Timmermans, R., oc., 70).
Bijgevolg overstijgt de problematiek van de waterinfiltraties het privatieve.
Terecht heeft de eerste rechter dan ook gesteld dat het feit dat bepaalde delen van appartementen in een flatgebouw privatief zijn, de algemene vergadering er niet van kan
weerhouden om autonoom over de vervanging c.q. herstelling van deze delen te beslissen
wanneer de gestelde kwestie een constructief karakter vertoont dat het privatieve overstijgt. (zie ook: Vred. Nieuwpoort, 18 april 1995, T. App. 1997, 2/32).
Overigens, indien de stelling van (eiseres) zou worden gevolgd, zou dit leiden tot een
volledig irrationele situatie waarbij de mede-eigendom elke eigenaar afzonderlijk zou
moeten contacteren en verplichten de nodige werken uit te voeren, wat eveneens belangrijke technische problemen en een grote esthetische verscheidenheid tot gevolg zou kunnen hebben, indien bijvoorbeeld elke mede-eigenaar op een verschillende aannemer beroep doet (J. Kokelenberg, Th. Van Sinay, en H. Vuye, 'Overzicht van rechtspraak Zakenrecht', T.P.R. 1995/2, 503 e.v., nr. 81)
De beslissing van de algemene vergadering van 9 juni 1998 om, herstellingswerken,
meer bepaald waterdichtingswerken, te laten uitvoeren aan de terrassen werd dan ook op
een rechtmatige wijze genomen en kadert binnen de bevoegdheid van (verweerster).
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De eerste rechter heeft bovendien terecht geoordeeld dat de afwijkende regeling voor
de dakterrassen, opgenomen in artikel 12.G van het algemeen reglement van mede-eigendom, restrictief moet worden geïnterpreteerd en niet bij analogie naar andere terrassen kan
worden uitgebreid.
Het bestreden vonnis moet dan ook worden bevestigd" (vonnis pp. 8-10).
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 577-9, §2, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, kan iedere
mede-eigenaar aan de rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen;
Zoals kan afgeleid worden uit de voorschriften van de artikelen 577-2, §9 en 577-3 van
het Burgerlijk Wetboek, is bij appartementseigendom het eigendomsrecht tussen verschillende personen verdeeld volgens kavels die elk een gebouwd privatief gedeelte en een
aandeel in gemeenschappelijke onroerende bestanddelen bevatten.
Overeenkomstig het voorschrift van artikel 577-4, §1, tweede lid van het Burgerlijk
Wetboek moet de basisakte de beschrijving bevatten van het onroerend geheel, van de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten en de bepaling van het aandeel van de gemeenschappelijke gedeelten dat aan ieder privatief deel is verbonden, daarbij rekening
houdend met de respectieve waarde ervan.
Te dezen, bevatten zoals blijkt uit de vaststellingen van het bestreden vonnis, de artikelen 5, 6 en 7 van de basisakte, zoals neergelegd in de authentieke akte verleden voor notaris M. te Heverlee op 4 juli 1974, de beschrijving van de privatieve en de gemeenschappelijke delen van de Residentie Leeuwerik te Heverlee.
In toepassing van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek zijn aan het eigendomsrecht
over de privatieve kavel en de mede-eigendom over de gemeenschappelijke delen, beheers- en beschikkingsbevoegdheden verbonden die, wat betreft privatieve delen, toekomen aan de eigenaar van de privatieve kavel en die, wat betreft de gemeenschappelijke
delen, toekomen aan de algemene vergadering van mede-eigenaars.
Ook voor de eigendomsrechten van de mede-eigenaar over zijn privatieve kavel geldt
het principe van artikel 16 van de gecoördineerde Grondwet dat niemand van zijn eigendom kan worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze bij de wet
bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling.
Het Burgerlijk Wetboek regelt in artikel 577-7 uitdrukkelijk de bevoegdheden van de
algemene vergadering van mede-eigenaars inzake de gemeenschappelijke delen, en voorziet behoudens strengere bepalingen in het reglement van mede-eigendom inzake de stemvereisten, o.a. dat de algemene vergadering bij meerderheid van drie vierden van de stemmen beslist over alle werken betreffende de gemeenschappelijke gedeelten (art. 577-7, §1,
1°, b B.W.), en bij meerderheid van vier vijfden over alle daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen (art. 577-7, §1, 2°, e B.W.).
Te dezen regelt het reglement van mede-eigendom van 4 juli 1974 onder artikel 20 de
bevoegdheden van de algemene vergadering van mede-eigenaars, en het bevat onder artikel 37 de bevoegdheidsverdeling tussen syndicus en algemene vergadering van mede-eigenaars en de stemvereisten inzake "alle werkzaamheden inzake onderhoud, herstel, hernieuwing of vervanging welke de gemeenschappelijke zaken betreffen".
Genoemd artikel 20 stelt als regel dat de algemene vergadering de meest uitgebreide
bevoegdheden heeft om beslissingen te treffen inzake gemeenschappelijke belangen,
waarbij zij zich dient te schikken naar de basisakte, de reglementen van mede-eigendom
en de wetten, en voorziet onder andere de bevoegdheid om beslissingen te nemen inzake
werkzaamheden welke moeten worden uitgevoerd aan de gemeenschappelijke delen van
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het gebouw, en werkzaamheden met betrekking tot de gemeenschappelijke delen, ongeacht of deze werkzaamheden nodig of alleen nuttig zijn.
Wat betreft de aan de mede-eigendom verbonden lasten, met name de kosten van onderhoud, herstelling en vernieuwing, voorziet artikel 577-2, §9, derde lid van het Burgerlijk Wetboek dat deze moeten worden omgeslagen naar evenredigheid van de respectieve
waarde van elk privatief deel, tenzij wanneer de partijen beslissen die kosten om te slaan
naar evenredigheid van het nut dat de gemeenschappelijke delen en diensten die deze kosten teweegbrengen, voor elk van de privatieve delen hebben.
Te dezen voorziet artikel 26 van het reglement van mede-eigendom van 4 juli 1974 dat
alle gemeenschappelijke lasten tussen alle mede-eigenaars worden verdeeld in evenredigheid met hun respectievelijke eenheden in de gemeenschappelijke delen.
Uit de toepassing van voornoemde wetsbepalingen en contractuele voorschriften vloeit
voort dat niet de algemene vergadering van mede-eigenaars, maar alleen de eigenaar van
een privatieve kavel de beslissing kan nemen tot onderhoud, herstelling of vernieuwing
van de aan hem toebehorende privatieve delen, en dat hij alleen de kosten van deze werken dient te dragen, zonder dat deze als kosten ten laste van de mede-eigendom kunnen
gelegd worden, zelfs wanneer deze hieruit voordeel haalt.
Uit de toepassing van voornoemde wetsbepalingen en contractuele voorschriften van de
basisakte en het reglement van mede-eigendom, vloeit ook voort dat de algemene vergadering van mede-eigenaars, met de meerderheden voorzien in de wet of de statuten van
het gebouw, slechts bevoegd is tot het nemen van beslissingen wat betreft de werken aan
de gemeenschappelijke delen, en dat de kosten van deze werken ten laste komen van de
mede-eigendom, en onder de mede-eigenaars verdeeld worden op de wijze voorzien in de
wet of de statuten van het gebouw, slechts bevoegd is tot het nemen van beslissingen wat
betreft de werken aan de gemeenschappelijke delen, en dat de kosten van deze werken ten
laste komen van de mede-eigendom, en onder de mede-eigenaars verdeeld worden op de
wijze voorzien in de wet of de statuten van het gebouw.
De mogelijkheden voor de (algemene vergadering van) mede-eigenaars tot het nemen
van beslissingen betreffende de privatieve kavels is beperkt tot de bestemming en de wijze van gebruik ervan, zoals bevestigd door artikel 577-4, §1, 1° van het Burgerlijk Wetboek, naar luid waarvan het reglement van mede-eigendom de beschrijving moet bevatten
van de rechten en plichten van iedere mede-eigenaar betreffende de privatieve delen, en
artikel 577-7, §1, 2°, a en b van het Burgerlijk Wetboek, dat voor een wijziging van de
statuten in dit verband door de algemene vergadering van mede-eigenaars een meerderheid van minstens vier vijfden van de stemmen oplegt.
De omstandigheid dat, zoals door het bestreden vonnis aangenomen, de staat van een
privatief deel, inzonderheid de terrassen, het privatieve overstijgt, in die zin dat hij een
impact heeft op andere appartementen omdat waterinfiltraties via de terrassen schade kunnen aanrichten in andere, lager gelegen, appartementen, en zelfs eventueel de ruwbouw
van het hele gebouw kunnen aantasten, zodat de waterinfiltraties veeleer met de structuur
en de stevigheid van het gebouw te maken hebben dan met het onderhoud van de terrassen, brengt niet met zich dat de eigenaar zijn beheers- en beschikkingsbevoegdheid over
dit privatief deel verliest, dat de algemene vergadering van mede-eigenaars beheers- en
beschikkingsmacht bekomt over dit privatief deel, tot uitvoering van werken aan dit privatief deel zou kunnen beslissen, en dat de kosten verbonden aan deze werken zouden kunnen verdeeld worden onder de mede-eigenaars op de wijze voorzien voor de kosten verbonden aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw.
De omstandigheid dat, zoals door het bestreden vonnis aangenomen, een privatief deel,
inzonderheid de leuningen en borstweringen, het globale voorkomen en esthetiek van het
gebouw bepalen, en het uitzicht en de reinheid van het appartementsgebouw geen zaak is
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van de individuele mede-eigenaar, maar van de gehele mede-eigendom, brengt evenmin
met zich dat de eigenaar zijn beheers- en beschikkingsbevoegdheid over dit privatief deel
verliest, dat de algemene vergadering van mede-eigenaars beheers- en beschikkingsmacht
bekomt over dit privatief deel, tot uitvoering van werken aan dit privatief deel zou kunnen
beslissen, en dat de kosten verbonden aan deze werken zouden kunnen verdeeld worden
onder de mede-eigenaars op de wijze voorzien voor de kosten verbonden aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw.
Het bestreden vonnis, kon nu het vaststelt dat te dezen waterdichtingswerken moeten
uitgevoerd worden aan de terrassen, en dat de terrassen, leuningen en borstweringen, rekening houdende met de bepalingen van de basisakte van 4 juli 1974, en het feit dat zij
veelal exclusief door de eigenaar van het bijhorend appartement worden gebruikt, privatief zijn, niet wettig, op grond van de vaststellingen en overwegingen die het bevat inzake
het overstijgen van de problematiek van de waterinfiltraties van het privatieve, oordelen
dat het privatief karakter van een deel van het appartementsgebouw de algemene vergadering er niet kan van weerhouden om autonoom over de vervanging of herstelling van deze
delen te beslissen "wanneer de gestelde kwestie een constructief karakter vertoont dat het
privatieve overstijgt", en kon dienvolgens niet wettig, op grond van deze redenen oordelen dat de beslissing van de algemene vergadering van 9 juni 1998 om herstellingswerken,
inzonderheid waterdichtingswerken, te laten uitvoeren aan de terrassen, op rechtmatige
wijze werd genomen en kadert binnen de bevoegdheid van de vereniging van mede-eigenaars van het gebouw Residentie Leeuwerik.
De omstandigheid, door het vonnis vastgesteld, dat indien het standpunt van eiseres zou
gevolgd worden, dit tot "een volledig irrationele situatie" zou leiden waarbij de mede-eigendom elke eigenaar afzonderlijk zou moeten contacteren en verplichten de nodige werken uit te voeren, wat eveneens belangrijke technische problemen en een grote esthetische
verscheidenheid tot gevolg zou kunnen hebben, indien bijvoorbeeld elke mede-eigenaar
op een verschillende aannemer beroep doet, is niet relevant, nu dergelijke situatie enkel
het gevolg is van het door de mede-eigenaars in de basisakte overeengekomen privatieve
karakter van de terrassen, en niet toelaat af te wijken van de basisakte en aan de eigenaar
van de privatieve kavel diens beheers- en beschikkingsmacht over zijn kavel te ontnemen.
Hieruit volgt dat het bestreden vonnis, door niettegenstaande het privatief karakter van
de terrassen, leuningen en borstweringen dat het vaststelt, te oordelen dat de algemene
vergadering van mede-eigenaars van het gebouw Residentie Leeuwerik bevoegd was om
waterdichtingswerken te laten uitvoeren aan deze terrassen omdat "de gestelde kwestie"
een constructief karakter vertoont die het privatieve overstijgt,
(1) de verbindende kracht van het reglement van mede-eigendom, neergelegd in voornoemde authentieke akte, verleden voor notaris M. op 4 juli 1974, meer in het bijzonder
van de artikelen 20 en 37, miskent (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek), alsook de artikelen 577-7, §1, 1°, b en 577-7, §1, 2°, e van het Burgerlijk Wetboek
schendt, zijnde de contractuele bepalingen en de wetsbepalingen waaruit de beperking van
de bevoegdheid van de vereniging van mede-eigenaars en de algemene vergadering van
mede-eigenaars tot het nemen van beslissingen over werken aan gemeenschappelijke delen kan afgeleid worden;
(2) de verbindende kracht miskent van artikel 26 van het voornoemd reglement van
mede-eigendom van 4 juli 1974 (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek)
en artikel 577-2, §9, derde lid van het Burgerlijk Wetboek schendt, zijnde de contractuele
bepalingen en de wetsbepalingen waaruit kan afgeleid worden dat slechts de kosten van
werkzaamheden aan gemeenschappelijke delen evenredig kunnen verdeeld worden over
de mede-eigenaars;
(3) de verbindende kracht miskent van de artikelen 5, 6 en 7 van de hiervoren aange-
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haalde basisakte van 4 juli 1974, contractuele bepalingen waaruit blijkt, zoals de rechters
zelf vaststellen, dat de terrassen, leuningen en borstweringen privatief zijn (schending van
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek) en de artikelen 577-2, §9, 577-3, derde lid en
577-4, §1, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek schendt, wetsbepalingen waaruit de opdeling van de appartementseigendom in privatieve en gemeenschappelijke delen blijkt;
(4) het eigendomsrecht en de hieruit voortvloeiende beheers- en beschikkingsbevoegdheden van de eigenaar van de privatieve delen, over deze privatieve delen, miskent
(schending van de artikelen 544 van het Burgerlijk Wetboek en 16 van de gecoördineerde
Grondwet)
en dienvolgens niet wettig eiseres' vorderingen in nietigverklaring van de aangevochten
beslissingen van de algemene vergadering kon verwerpen en eiseres' vorderingen ongegrond verklaren (schending van artikel 577-9, §2 van het Burgerlijk Wetboek).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 577-7, §1, 1°, b van het Burgerlijk Wetboek, de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in het reglement
van mede-eigendom, bij meerderheid van drie vierden van de stemmen beslist
over alle werken betreffende de gemeenschappelijke gedeelten, met uitzondering
van die waarover de syndicus kan beslissen en dat krachtens artikel 577-7, §1,
2°, e van het Burgerlijk Wetboek de algemene vergadering bij meerderheid van
vier vijfden van de stemmen beslist over alle daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen;
Dat artikel 577-3, derde lid van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat bij ontstentenis van of tegenstrijdigheid tussen titels, de gedeelten van gebouwen of gronden die tot het gebruik van alle mede-eigenaars of van enkelen onder hen bestemd zijn, geacht worden gemeenschappelijk te zijn;
Dat uit deze wetsbepalingen volgt dat de algemene vergadering van mede-eigenaars slechts de bevoegdheid heeft om te beslissen over werken betreffende
die gedeelten van gebouwen waarvan vastgesteld is dat ze niet privatief zijn;
Dat het enkele feit dat werken noodzakelijk zijn om te verhinderen dat privatieve gedeelten schade zouden veroorzaken aan gemene delen of die nadelig zouden beïnvloeden, niet van aard is om de algemene vergadering bevoegdheid te
verlenen om te beslissen zelf werken te laten uitvoeren aan die privatieve gedeelten;
Dat dit niet afdoet aan het recht van de algemene vergadering om van de eigenaar van privatieve delen te eisen dat hij de nodige werken uitvoert om te vermijden dat schade ontstaat aan de gemeenschappelijke gedeelten of om dergelijke
schade te herstellen;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat:
1. rekening houdend met de bepalingen van de basisakte en met het feit dat de
terrassen, leuningen en hun borstweringen veelal exclusief door de eigenaar van
het bijhorend appartement worden gebruikt, kunnen deze als privatief worden
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aangezien;
2. die terrassen, leuningen en borstweringen anderzijds in feite als gemeenschappelijk moeten worden beschouwd, aangezien de staat van een terras ook
impact heeft op de andere appartementen en de terrassen deel uitmaken van een
groter gemeenschappelijk geheel, zijnde de gevel;
3. de waterinfiltraties via de terrassen ongetwijfeld schade kunnen aanrichten
in andere lager gelegen appartementen en zelfs eventueel de ruwbouw van het
gehele gebouw aantasten en dergelijke waterinfiltraties veeleer met de structuur
en de stevigheid van het gebouw te maken hebben dan met het onderhoud van de
terrassen;
4. de leuningen en borstweringen bovendien het globale voorkomen en esthetiek van het gebouw bepalen;
5. de problematiek van de waterinfiltraties bijgevolg het privatieve overstijgt;
6. de eerste rechter terecht heeft gesteld dat het feit dat bepaalde delen van appartementen in een flatgebouw privatief zijn, de algemene vergadering er niet
van kan weerhouden om autonoom over de vervanging c.q. herstelling van deze
delen te beslissen wanneer de gestelde kwestie een constructief karakter vertoont
dat het privatieve overstijgt;
Overwegende dat het bestreden vonnis op grond van deze vaststellingen besluit dat de beslissing van de algemene vergadering van 9 juni 1998 om herstellingswerken, meer bepaald waterdichtingswerken, te laten uitvoeren aan de terrassen op een rechtmatige wijze werd genomen en kadert binnen de bevoegdheid
van de Vereniging van mede-eigenaars van het gebouw Residentie Leeuwerik;
Dat het bestreden vonnis aldus de artikelen 577-7, §1, 1°, b en 577-7, §1, 2°, e
van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
2. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis behalve in zoverre dit de vordering van verweerster met betrekking tot de geldboete wegens tergend en roekeloos hoger beroep en met betrekking tot de quotiteiten van de appartementen 7B en 7C niet
toelaatbaar verklaart, de vordering van verweerster tot vrijwaring niet ontvankelijk verklaart en de vordering van verweerster in gemeenverklaring ontvankelijk
en gegrond verklaart;
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.
1 april 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Waûters, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten:
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mrs. Geinger en De Gryse.

Nr. 176
1° KAMER - 1 april 2004

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING - HOGER BEROEP - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER.
2º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING.
3º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - VONNIS - VOORLOPIGE
TENUITVOERLEGGING - HOGER BEROEP - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER.
4º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - VORDERING - NIET
GEMOTIVEERD - GEVOLG.
1º, 2° en 3° Dat de appèlrechter in geen geval de tenuitvoerlegging van een vonnis kan
verbieden of doen schorsen verhindert niet dat hij de beroepen beslissing inzake de
voorlopige tenuitvoerlegging teniet doet indien zij tot stand gekomen is met miskenning
van het recht van verdediging. (Art. 1402 Ger.W.)
4º Miskent het recht van verdediging niet de rechter die een vordering inwilligt hoewel ze
niet gemotiveerd is, nu deze enkele omstandigheid niet meebrengt dat de verweerder
daartegen geen tegenspraak kan voeren.
(KONINKLIJK HOGER-OP-MERCHTEM-BRUSSEGEM V.Z.W. T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.02.0055.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 oktober 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1402 van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
De appèlrechters doen in hun tussenarrest de door de eerste rechter toegestane voorlopige tenuitvoerlegging teniet, op grond van de volgende motieven:
"1. Wat de vordering betreft die ertoe strekt het bestreden vonnis teniet te horen doen
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voor zover de uitvoerbaarheid bij voorraad wordt toegestaan, roept eiseres artikel 1402
van het Gerechtelijk Wetboek in dat bepaalt dat de rechters in hoger beroep in geen geval
de tenuitvoerlegging van de vonnissen kunnen verbieden of doen schorsen, zulks op straffe van nietigheid. (De verweerders) argumenteren dat dit verbod moet worden genuanceerd in de gevallen waarin niet de opportuniteit van een regelmatig verleende uitvoerbaarheid maar enkel de regelmatigheid van de uitvoerbaarheid zelf ter discussie is. Zij betwisten de regelmatigheid van de beslissing van de eerste rechter om het bestreden vonnis
uitvoerbaar te verklaren op grond van volgende middelen:
- de eerste rechter heeft bij de toekenning van deze uitvoerbaarheid de op hem wegende
motiveringsplicht geschonden;
- daarenboven werden ook hun rechten van verdediging geschonden nu (eiseres) op
geen enkel ogenblik haar rechtsvordering tot uitvoering bij voorraad heeft gemotiveerd.
Zowel in de dagvaarding als in de conclusies die zij voor de eerste rechter heeft neergelegd, heeft (eiseres) uitdrukkelijk gevraagd dat het uit te spreken vonnis uitvoerbaar zou
worden verklaard bij voorraad. De eerste rechter is ingegaan op dit verzoek en zijn beslissing is als volgt gemotiveerd: 'De onoorbare gedragingen van (de verweerders) en de
rechtsvoorganger van (mevrouw P.), brengen met zich mee dat de gevraagde uitvoerbaarverklaring van het vonnis kan toegestaan worden. Bovendien kan gevreesd worden dat
vertraging in de regeling de schuldeiser aan een ernstig nadeel blootstelt, zodat een verbod
van kantonnement aangewezen is'.
2. Het in artikel 1402 van het Gerechtelijk Wetboek voorziene verbod staat er niet aan
in de weg dat de appèlrechter de beslissing, waarbij de voorlopige tenuitvoerlegging door
de eerste rechter werd toegestaan, teniet doet als onregelmatig is.
Noch in de dagvaarding, noch in de nadien neergelegde conclusies heeft (eiseres) feiten
vermeld die als grondslag van de vordering tot voorlopige uitvoerbaarheid konden gelden,
of tenminste werden aangevoerd, zodat zij deze vordering niet heeft gemotiveerd.
Bijgevolg dienden (de verweerders) deze vordering niet specifiek te betwisten en konden zij er dan ook mee volstaan te concluderen tot de ongegrondheid van de vordering
van (eiseres) in het algemeen, waardoor zij tevens de vordering tot voorlopige tenuitvoerlegging hebben betwist.
In die omstandigheden diende de eerste rechter de vordering tot voorlopige tenuitvoerlegging te verwerpen.
Aangezien (eiseres) deze vordering niet had gemotiveerd, wisten (de verweerders) immers niet op welke gegevens deze vordering gegrond was, zodat zij er zich niet tegen konden verweren. Door deze vordering toch in te willigen heeft de eerste rechter bijgevolg
hun recht van verdediging geschonden en werd de uitvoerbaarheid op onregelmatige wijze toegestaan. Hieruit volgt dat de vordering van (de verweerders) tot vernietiging van de
beslissing van de eerste rechter voor zover de voorlopige tenuitvoerlegging van de uitgesproken veroordeling wordt toegestaan, gegrond dient verklaard te worden en de vorderingen die zij in ondergeschikte orde hebben ingesteld zonder voorwerp zijn geworden".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Artikel 1402 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechters in hoger beroep in
geen geval de tenuitvoerlegging van de vonnissen kunnen verbieden of doen schorsen,
zulks op straffe van nietigheid. Deze wetsbepaling bepaalt geen uitzonderingen op het algemeen verbod dat zij oplegt aan de rechter in hoger beroep de tenuitvoerlegging van de
vonnissen te verbieden of te schorsen. In het bijzonder laat het vermelde artikel 1402 niet
toe aan de rechter in hoger beroep de tenuitvoerlegging van de vonnissen te verbieden of
te schorsen in geval van een schending van het recht van verdediging door de eerste rech-
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ter.
Door te beslissen dat dit verbod van vermeld artikel 1402 er niet aan in de weg staat dat
de rechter in hoger beroep de beslissing waarbij de voorlopige tenuitvoerlegging door de
eerste rechter werd toegestaan, teniet doet als deze onregelmatig is en door vervolgens de
beslissing van de eerste rechter waarbij deze de voorlopige tenuitvoerlegging van de veroordelingen toestaat, teniet te doen op grond van een schending van het recht van verdediging, hebben de appèlrechters het verbod voor de rechter in hoger beroep de tenuitvoerlegging van de vonnissen te verbieden of te schorsen, geschonden (schending van artikel
1402 van het Gerechtelijk Wetboek).
2. Tweede onderdeel
Artikel 1402 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechters in hoger beroep in
geen geval de tenuitvoerlegging van de vonnissen kunnen verbieden of doen schorsen, op
straffe van nietigheid. Volgens de appèlrechters verhindert dit verbod de rechter in hoger
beroep niet de beslissing waarbij de voorlopige tenuitvoerlegging door de eerste rechter
werd toegestaan, teniet te doen indien deze beslissing onregelmatig is, onder meer wanneer de eerste rechter het recht van verdediging van de verweerders heeft geschonden.
Een schending van het recht van verdediging is voorhanden wanneer een partij niet de
gelegenheid heeft gekregen verweer te voeren over de redenen waarop de rechter zijn beslissing grondt. Uit het loutere feit dat de vordering van de eisende partij niet gemotiveerd
is, kan niet worden afgeleid dat de verwerende partij geen verweer kan voeren betreffende
deze vordering en dat het recht van verdediging van die partij is geschonden.
Te dezen wordt in het bestreden arrest vastgesteld dat "zowel in de dagvaarding als in
de conclusies die zij voor de eerste rechter heeft neergelegd, (eiseres) uitdrukkelijk heeft
gevraagd dat het uit te spreken vonnis uitvoerbaar zou worden verklaard bij voorraad", dat
eiseres deze vordering niet heeft gemotiveerd en dat bijgevolg de verweerders deze vordering niet specifiek dienden te betwisten en er mee konden volstaan te concluderen tot de
ongegrondheid van de vordering van eiseres in het algemeen, waardoor zij tevens de vordering tot voorlopige tenuitvoerlegging hebben betwist.
Uit deze vaststellingen konden de appèlrechters niet wettig afleiden dat de verweerders
niet de gelegenheid hebben gehad verweer te voeren omtrent de vordering tot voorlopige
uitvoerbaarverklaring van het vonnis van de eerste rechter en dat hun recht van verdediging werd geschonden; integendeel blijkt uit die vaststellingen dat de verweerders volgens
de appèlrechters deze vordering hebben betwist door te concluderen tot de ongegrondheid
van de vordering van eiseres in het algemeen. Op grond van de loutere overweging dat
noch in de dagvaarding noch in de nadien neergelegde conclusies eiseres feiten heeft vermeld die als grondslag van de vordering tot voorlopig uitvoerbaarheid konden gelden of
ten minste werden aangevoerd, zodat zij deze vordering niet heeft gemotiveerd, konden de
appèlrechters niet wettig afleiden dat de verweerders zich niet konden verweren tegen
deze vordering en konden zij dus niet wettig besluiten dat de eerste rechter het recht van
verdediging van de verweerders heeft geschonden.
Door te beslissen dat de verweerders geen verweer hadden kunnen voeren over de vordering tot voorlopige tenuitvoerlegging en hun recht van verdediging werd geschonden en
op grond daarvan de voorlopige tenuitvoerlegging toegestaan door de eerste rechter teniet
te doen, hebben de appèlrechters het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging en artikel 1402 van het Gerechtelijk Wetboek geschonden.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 1402 van het Gerechtelijk Wetboek, de
rechters in hoger beroep in geen geval de tenuitvoerlegging van de vonnissen
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kunnen verbieden of doen schorsen, zulks op straffe van nietigheid;
Dat deze bepaling ertoe strekt te verhinderen dat de appèlrechter de opportuniteit van de in eerste aanleg toegestane voorlopige tenuitvoerlegging opnieuw in
vraag stelt;
Dat deze bepaling evenwel niet verhindert dat de appèlrechter de beroepen beslissing inzake de voorlopige tenuitvoerlegging teniet doet indien zij is tot stand
gekomen met miskenning van het recht van verdediging;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het feit dat een eiser een vordering niet motiveert, niet met
zich brengt dat de verweerder dienaangaande geen tegenspraak kan voeren; dat
zodoende de rechter die dergelijke vordering inwilligt, het recht van verdediging
niet miskent;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat:
1. zowel in de dagvaarding als in de conclusies die zij voor de eerste rechter
heeft neergelegd, eiseres uitdrukkelijk heeft gevraagd dat het uit te spreken vonnis uitvoerbaar zou worden verklaard bij voorraad;
2. noch in de dagvaarding noch in de nadien neergelegde conclusies, eiseres
feiten heeft vermeld die als grondslag van de vordering tot voorlopige uitvoerbaarheid konden gelden zodat zij deze vordering niet heeft gemotiveerd;
Dat zij verder oordelen dat "aangezien (eiseres) deze vordering niet had gemotiveerd, (de verweerders) immers niet (wisten) op welke gegevens deze vordering gegrond was, zodat zij er zich niet tegen konden verweren" en "door deze
vordering toch in te willigen de eerste rechter bijgevolg hun recht van verdediging (heeft) geschonden en de uitvoerbaarheid bij voorraad op onregelmatige
wijze (heeft) toegestaan";
Dat zij zodoende hun beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep van de
verweerders ontvankelijk verklaart, aan eiseres akte verleent van haar afstand
van rechtsvordering ten aanzien van M. P. en van de aanvaarding van deze afstand door deze laatste;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
1 april 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Waûters, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Gérard en Geinger.
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Nr. 177
VERENIGDE KAMERS - 1 april 2004

1º WRAKING - ORDE VAN ARCHITECTEN - RAAD VAN BEROEP - BESLISSING - AARD CASSATIEBEROEP - TERMIJN.
2º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - WRAKING RAAD VAN BEROEP - BESLISSING - AARD - CASSATIEBEROEP - TERMIJN.
3º VONNISSEN EN ARRESTEN — TUCHTZAKEN - ORDE VAN ARCHITECTEN WRAKING - RAAD VAN BEROEP - BESLISSING - AARD - CASSATIEBEROEP - TERMIJN.
4º CASSATIEBEROEP — TUCHTZAKEN — TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING - ORDE VAN ARCHITECTEN - WRAKING - RAAD VAN BEROEP - BESLISSING - AARD TERMIJN.
5º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - WRAKING RAAD VAN BEROEP - BESLISSING - CASSATIEBEROEP - BEVOEGDE INSTANTIE.
6º CASSATIEBEROEP — TUCHTZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD - ORDE VAN ARCHITECTEN - WRAKING - RAAD
VAN BEROEP - BESLISSING - BEVOEGDE INSTANTIE.
7º WRAKING - ORDE VAN ARCHITECTEN - RAAD VAN DE ORDE - RECHTSKUNDIG
BIJZITTER - ONTVANKELIJKHEID.
8º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - ORDE VAN
ARCHITECTEN - RAAD VAN DE ORDE - RECHTSKUNDIG BIJZITTER - WRAKING ONTVANKELIJKHEID.
1º, 2°, 3° en 4° De beslissing van de raad van beroep van de Orde van Architecten over de
wraking is geen beslissing alvorens recht te doen waartegen een voorziening in cassatie
slechts openstaat na het eindvonnis; zij is een beslissing waardoor de rechter zijn
rechtsmacht over een geschilpunt uitput1. (Art. 24, §2 Architectenwet; Art. 1077 Ger.W.)
5º en 6° De Orde van Architecten, handelend door de nationale raad, vertegenwoordigd
door zijn voorzitter, is de krachtens de wet bevoegde instantie om cassatieberoep in te
stellen tegen de beslissing van een raad van beroep 2 over wraking van de rechtskundig
bijzitter3. (Artt. 24, §2, 33, eerste lid en 37 Architectenwet)
7º en 8° Het recht tot wraking kan niet uitgeoefend worden tegen een rechtskundig bijzitter
van een raad van de Orde van Architecten, die namelijk niet als rechter kan noch mag
optreden4. (Artt. 9 en 24, §2 Architectenwet; Art. 828 Ger.W.)
(ORDE VAN ARCHITECTEN T. V.)

1 Zie Cass., 20 dec. 2001, A.R. C.98.0052.N, nr. 714.
2 Cass., 24 sept. 1998, A.R. D.97.0002.N, nr. 416.
3 Zie Cass., 21 mei 1999, A.R. C.99.0163.N, nr. 304.
4 Zie Cass., 24 dec. 1993, A.R. 8110, nr. 550, met concl. adv.-gen. DE SWAEF, betreffende de wraking
van de magistraat-assessor van de provinciale raad van de Orde van Geneesheren; - "Rechtspraak in
tuchtzaken door de beroepsorden; toetsing van de wettelijkheid door het Hof van Cassatie", rede
uitgesproken door de Heer JEAN DU JARDIN, Procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, op 1 sept.
2000, Verslag van het Hof van Cassatie 2000, 159-261 (247) en R.W. 2000-2001, 806.
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ARREST

(A.R. D.03.0009.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 26 februari 2003 gewezen door Raad van Beroep van de Orde der Architecten, met het Nederlands als
voertaal.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 7, 9, 12, 13, 14, inzonderheid het eerste lid, 16, 20, 23, 24, inzonderheid
§2 (zoals gewijzigd bij wet van 28 januari 1977) van de wet van 26 juni 1963 "tot instelling van een Orde van Architecten";
- artikel 828, inzonderheid sub 8° van het Gerechtelijk Wetboek;
- en voor zoveel als nodig de artikelen 38, 39 en 40 (zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 13 april 1992) van het koninklijk besluit van 31 augustus 1963 "tot regeling van
de toepassing van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten".
Aangevochten beslissingen
De Raad van Beroep verklaart in de bestreden beslissing verweerders wraking gegrond
(en dienvolgens noodzakelijk ontvankelijk) en beveelt dat mevrouw B. zich dient te onthouden deel uit te maken van de Raad die de zaak tegen verweerder ten gronde zal behandelen, op grond van de volgende overwegingen:
"Op 16 januari 2003 heeft (verweerder) een akte van wraking laten betekenen tegen
Mevr. M.B., rechtskundig bijzitter.
Op 16 januari 2003 besliste de Raad van de Orde van de provincie Antwerpen het dossier aan de Raad van Beroep over te maken.
Op 31 januari 2003 heeft Mevrouw M. B. een schriftelijke verklaring opgestuurd aan
de provinciale Raad waarin zij weigert zich te onthouden daar zij 'niet heeft gezeteld op
de zittingen van het Bureau tijdens dewelke het onderhavige nieuw tuchtonderzoek werd
behandeld'.
(...)
Uit de uiteenzetting van (verweerder) en de overgelegde stukken blijkt dat op 1 maart
2001 door het Bureau beslist werd een onderzoek in te stellen tegen (verweerder). Uit het
verslag van een bureauvergadering van 22.03.2001 blijkt immers dat beslist wordt hem
een rappel toe te sturen daar niet werd gereageerd op een brief van 08.03.2001 uitgaande
van het Bureau.
Op 17.05.2001 beslist het Bureau de op 28.03.2001 overgelegde stukken te onderzoeken.
Daarna wordt beslist (23.08.2001) een aantal dossiers op te vragen.
Vermits (verweerder) naliet de dossiers in te dienen, hoewel hij ondermeer én op
10.10.2001 én op 13.11.2001, maar ook op 28.11.2001 en op 12.12.2001 daaraan werd
herinnerd, heeft het Bureau op 20.12.2001 beslist (verweerder) naar de Raad te verwijzen
wegens inbreuk op art. 29 van het reglement der beroepsplichten.
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Op 14 maart 2002, datum waarop de zaak voor behandeling was opgeroepen, heeft
(verweerder) een akte van wraking tegen Mevrouw M. B. laten betekenen.
Door de Raad van Beroep werd bij sententie van 26 juni 2002 de wraking van Mevrouw B. toegelaten.
Op te merken is dat op 11 maart 2002 inmiddels door (verweerder) de gevraagde dossiers waren afgegeven geworden.
Deze dossiers werden door het Bureau aan een onderzoek onderworpen, deels reeds
hangende de vorige wrakingsprocedures.
Op 03.10.2002 wordt (verweerder) verhoord.
Op 17.10.2002 beslist het Bureau (verweerder) naar de Raad te verwijzen op grond van
een vijftal telasteleggingen.
Mevrouw M. B. maakte geen deel uit van het Bureau dat na 14.03.2002 de overgelegde
dossiers onderzocht.
(...)
Uit de hoger gegeven uiteenzetting van de feiten staat vast dat het Bureau op
20.12.2001 besliste (verweerder) naar de Raad te verwijzen wegens inbreuk op artikel 29
van het reglement der beroepsplichten daar hij naliet welbepaalde dossiers over te maken
spijts herhaalde ingebrekestellingen.
De verwijzing houdt in dat het Bureau op datum van de verwijzingsbeslissing het onderzoek als afgesloten en beëindigd beschouwde.
De loutere omstandigheid dat door (verweerder) na de verwijzing toch de dossiers werden overgemaakt heeft niet tot gevolg dat een onderzoek van deze dossiers door het Bureau een 'nieuw' onderzoek, gesteund op 'nieuwe' feiten betreft.
Deze dossiers werden bovendien strikt genomen niet aan het Bureau overgemaakt,
maar aan de Raad zelf, vermits de zaak enkele dagen later ten gronde zou behandeld worden.
Deze dossiers werden door de Raad niet aan het Bureau overgemaakt met het oog op
een bijkomend en aanvullend onderzoek.
De tenlasteleggingen, voorwerp van onderhavige tuchtvervolging, zijn gesteund op het
tuchtrechtelijk onderzoek dat aanving op 01.03.2001.
Het is niet betwist dat Mevrouw B. in de aanvangsfase deel uitmaakte van het Bureau
dat bepaalde onderzoeksverrichtingen deed ten aanzien van (verweerder).
De wraking dient te worden toegelaten" (eerste, tweede en derde blad van de bestreden
beslissing).
Grieven
Overeenkomstig artikel 7 van de wet van 26 juni 1963 "tot instelling van een Orde van
Architecten", is er in iedere provincie een Raad van de Orde met rechtsmacht over de leden van de Orde die in deze provincie de hoofdzetel van hun activiteit gevestigd hebben.
De Raad van de Orde is luidens artikel 9 van dezelfde wet samengesteld uit verkozen
gewone leden en plaatsvervangende leden.
Elke Raad van de Orde wordt overeenkomstig artikel 12 van dezelfde wet bijgestaan
door een rechtskundig bijzitter en een plaatsvervangend bijzitter die door de Koning
wordt benoemd. Deze rechtskundig bijzitter heeft overeenkomstig artikel 13 van dezelfde
wet slechts raadgevende stem.
De Raad van de Orde doet overeenkomstig artikel 20 van dezelfde wet uitspraak in
tuchtzaken ten opzichte van onder meer al de leden die op de tabel van de Orde of op de
lijst van de stagiairs zijn ingeschreven.
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Het bureau van de Raad van de Orde, dat overeenkomstig artikel 14 van dezelfde wet
bestaat uit de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris van de Raad en de rechtskundig bijzitter, onderzoekt daartoe overeenkomstig artikel 23 van dezelfde wet de klachten ingediend
tegen de personen die onder hem ressorteren, en verwijst het geval zonodig naar de Raad.
De architect bezit t.a.v. de Raad van de Orde die te zijnen laste een tuchtstraf kan uitspreken, overeenkomstig artikel 24, §2 van dezelfde wet het recht van wraking in de bij
artikel 828 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde gevallen, onder de bij artikelen 38 tot
40 van het koninklijk besluit van 31 augustus 1963 "tot regeling van de toepassing van de
wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten" bepaalde vormen.
Wraking strekt ertoe de partijen bij een rechtspleging de mogelijkheid te bieden hun
zaak niet te laten berechten door een rechter wiens onpartijdigheid te hunnen opzichte
wettig kan worden betwijfeld.
Overeenkomstig artikel 828, enig lid, 8° van het Gerechtelijk Wetboek kan iedere rechter worden gewraakt indien de rechter de raad gegeven heeft, gepleit of geschreven heeft
over het geschil. De rechter kan eveneens gewraakt worden als hij vroeger als rechter of
als scheidsrechter kennis heeft genomen van het geschil.
1. Ten onrechte oordeelt de Raad van Beroep dat mevrouw M. B. als rechtskundig bijzitter door verweerder kon worden gewraakt voor de samenstelling van de Raad van de
Orde die de zaak tegen verweerder ten gronde zal behandelen, omdat zij in de aanvangsfase van het onderzoek deel uitmaakte van het Bureau dat bepaalde onderzoeksverrichtingen stelde ten aanzien van verweerder.
De rechtskundig bijzitter van de provinciale raad staat deze laatste immers slechts bij
en heeft slechts een raadgevende stem en beslist niet. Aldus neemt hij geen deel aan de
beraadslaging en aan de uitspraak van de Raad van de Orde en is hij dienvolgens geen
rechter in de zin van artikel 828 van het Gerechtelijk Wetboek.
Hieraan doet geen afbreuk de omstandigheid dat de Raad van de Orde kan worden bijeengeroepen door de rechtskundig bijzitter en slechts geldig kan beraadslagen in aanwezigheid van de rechtskundig bijzitter of de plaatsvervangend rechtskundig bijzitter, noch
de omstandigheid dat de rechtskundig bijzitter hoger beroep kan instellen tegen een beslissing van de Raad van de Orde, gewezen in tuchtzaken.
De Raad van Beroep van de Orde van architecten kon dienvolgens niet wettig de akte
van wraking gegrond verklaren en schendt bijgevolg
- de artikelen 7, 9, 12, 13, 14, inzonderheid het eerste lid, 16, 20, 23, 24, inzonderheid
§2 (zoals gewijzigd bij wet van 28 januari 1977) van de wet van 26 juni 1963 "tot instelling van een Orde van Architecten",
- artikel 828, inzonderheid sub 8° van het Gerechtelijk Wetboek,
- en voor zoveel als nodig de artikelen 38, 39 en 40 (zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 13 april 1992) van het koninklijk besluit van 31 augustus 1963 "tot regeling van
de toepassing van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten".
2. Voor zover de Raad van Beroep in de bestreden beslissing de wraking van mevrouw
M. B. als rechtskundig bijzitter ontvankelijk en gegrond zou hebben verklaard om reden
dat zij vroeger als rechter kennis heeft genomen van het geschil, te weten als lid van het
Bureau van de Raad van de Orde dat verweerders zaak "in de aanvangsfase" heeft onderzocht, is deze beslissing om een bijkomende reden niet wettig gerechtvaardigd.
De rechtskundig bijzitter heeft immers ook als lid van het Bureau van de provinciale
raad slechts een raadgevende stem en beslist niet. Hij neemt dus niet deel aan de beraadslaging en aan de uitspraak van het Bureau van de Raad van de Orde en neemt dienvolgens niet als rechter in de zin van artikel 828 van het Gerechtelijk Wetboek kennis van het
geschil.
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Hieraan doet geen afbreuk de omstandigheid dat de Raad van de Orde of zijn bureau
slechts geldig kan vergaderen in aanwezigheid van de rechtskundig bijzitter of de plaatsvervangend rechtskundig bijzitter.
De Raad van Beroep van de Orde van architecten kon dienvolgens niet wettig de akte
van wraking gegrond verklaren en schendt bijgevolg
- de artikelen 7, 9, 12, 13, 14, inzonderheid het eerste lid, 16, 20, 23, 24, inzonderheid
§2 (zoals gewijzigd bij wet van 28 januari 1977) van de wet van 26 juni 1963 "tot instelling van een Orde van Architecten",
- artikel 828, inzonderheid sub 8° van het Gerechtelijk Wetboek
- en voor zoveel als nodig de artikelen 38, 39 en 40 (zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 13 april 1992) van het koninklijk besluit van 31 augustus 1963 "tot regeling van
de toepassing van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten".

IV. Beslissing van het Hof
A. Middelen van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Over het eerste door verweerder opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep: er staat geen cassatieberoep open tegen de beslissing
die een beslissing is alvorens recht te doen:
Overwegende dat de beslissing waarbij de raad van beroep uitspraak doet over
een verzoek tot wraking een beslissing is waardoor de rechter zijn rechtsmacht
over een geschilpunt uitput, mitsdien geen beslissing is alvorens recht te doen
waartegen cassatieberoep slechts openstaat na het eindvonnis;
2. Over het tweede door verweerder opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep: eiseres heeft niet de hoedanigheid om cassatieberoep aan te tekenen omdat zij geen partij is in de bestreden beslissing:
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 33, eerste lid van de wet van 26 juni
1963 tot instelling van een Orde van architecten, de door de raad van beroep gewezen eindbeslissingen door de betrokkene en door de nationale raad van de
Orde voor het Hof van Cassatie kunnen worden gebracht wegens overtreding van
de wet of schending van substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
vormen;
Overwegende dat, krachtens artikel 37 van de wet van 26 juni 1963, de nationale raad de vertegenwoordiger is van de Orde en, zowel in rechte als om te bedingen of zich te verbinden, optreedt voor de Orde;
Overwegende dat hieruit volgt dat het cassatieberoep tegen de beslissing over
wraking van de rechtskundige bijzitter ingesteld door de Orde van architecten,
handelend door de nationale raad, vertegenwoordigd door zijn voorzitter, uitgaat
van de daartoe krachtens de wet bevoegde instantie;
3. Over het derde door verweerder opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep: noch de wet van 26 juni 1963 noch het koninklijk
besluit van 31 augustus 1963 kennen aan eiseres het recht toe een cassatieberoep
in te stellen tegen een beslissing waarin uitspraak is gedaan over de wraking:
Overwegende dat, krachtens artikel 24, §2 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten, de betrokkene het recht van wraking bezit
in de bij artikel 828 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde gevallen; dat vol-
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gens dit artikel de vormen waarin het recht van wraking dient te worden uitgeoefend, door de Koning worden vastgesteld;
Dat het koninklijk besluit van 31 augustus 1963 in hoofdstuk III de vormen
van de wraking regelt en hierbij ervan uitgaat dat de raad van de Orde bevoegd is
om over de wraking van een lid van de raad te oordelen en de raad van beroep
om over de wraking van een lid van de raad van beroep te beslissen;
Overwegende dat, ingevolge de bepalingen van de wet van 12 maart 1998, de
beoordeling van de wrakingsgronden niet meer behoort aan de rechtsinstantie
waarvan de leden gewraakt worden, maar aan de onmiddellijke hogere rechtsinstantie indien er zo'n instantie bestaat en de uitspraak door die hogere instantie in
cassatie kan worden getoetst;
Dat met die wetswijziging de vroegere bevoegdheidsregeling, krachtens welke
het recht de wraking te beoordelen toekomt aan het rechtscollege waartoe het gewraakte lid behoort, werd opgeheven; dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de
wetgever die wijziging beschouwde als een belangrijk element van het recht van
verdediging;
Dat die regeling tot gevolg heeft dat het uitvoeringsbesluit van de wet van 26
juni 1963 geen gelding meer kan hebben in zoverre het onbestaanbaar is met de
algemene wettelijke regeling die ingevolge de wet van 12 maart 1998 toepasselijk wordt;
Dat eiseres derhalve gerechtigd is cassatieberoep tegen de uitspraak van de
raad van beroep in te stellen;
Dat de middelen van niet-ontvankelijkheid moeten worden verworpen;
B. Middel
1. Ontvankelijkheid van het middel
Over de door verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid van het
middel: de beslissing is naar recht verantwoord doordat de raad van beroep zijn
bevoegdheid had uitgeput:
Overwegende dat de raad van beroep bij beslissing van 26 juni 2002 de wraking van M. B.heeft toegestaan;
Dat de raad van beroep evenwel vaststelt dat een nieuwe wraking werd neergelegd tegen M. B.voor de raad van de Orde en dit nadat het Bureau onderzoekingsverrichtingen had gedaan hangende de vorige wrakings-procedure;
Dat de raad van beroep aldus uitspraak deed over een nieuw verzoek tot wraking dat neergelegd werd in gewijzigde omstandigheden zodat de raad van beroep opnieuw uitspraak moest doen;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
2. Het middel zelf
Overwegende dat de raad van beroep ingegaan is op een verzoek tot wraking
van M.B., rechtskundig bijzitter van de raad van de Orde;
Overwegende dat, krachtens artikel 9 van de wet van 26 juni 1963, de raad van
de Orde samengesteld is uit verkozen leden en plaatsvervangende leden; dat,
krachtens artikel 12 van dezelfde wet, de raad bijgestaan wordt door een rechts-
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kundig bijzitter met raadgevende stem;
Overwegende dat de architect, krachtens artikel 24, §2 van die wet, het recht
tot wraking heeft in de bij artikel 828 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde gevallen;
Dat het recht tot wraking ertoe strekt te verzekeren dat een zaak berecht wordt
door een rechter aan wiens onpartijdigheid niet kan worden getwijfeld;
Dat dit recht niet kan uitgeoefend worden tegen een rechtskundig bijzitter die
niet als rechter kan noch mag optreden;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt de bestreden beslissing;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing;
Veroordeelt verweerder in de kosten;
Verwijst de zaak naar de raad van beroep van de Orde van architecten met het
Nederlands als voertaal, anders samengesteld.
1 april 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Waûters, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Geinger en Verbist.

Nr. 178
1° KAMER - 2 april 2004

VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VOORDEEL VAN DE VERZEKERING UITSLUITING - OPZETTELIJKE DAAD VAN DE VERZEKERDE - BEWIJSLAST.
1º De verzekeraar die beweert van dekking bevrijd te zijn, moet bewijzen dat de verzekerde
de opzettelijke daad heeft begaan waardoor hij het voordeel van de verzekering heeft
verloren1. (Art. 8 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst)
(LE MONSEU B.V.B.A. e.a. T. FORTIS AG N.V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0030.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 13 maart 2001 gewezen is
door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
1 Zie concl. O.M. in Bull. en Pas., I, 2004, nr. 178.
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Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 1315, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek bepaalt
dat degene die de uitvoering van een verbintenis vordert, het bestaan daarvan
moet bewijzen, en dat het tweede lid bepaalt dat, daarentegen, degene die beweert bevrijd te zijn, het bewijs moet leveren van de betaling of van het feit dat
het tenietgaan van zijn verbintenis heeft veroorzaakt; dat artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek slechts de veralgemening is van de in voornoemd artikel
1315 neergelegde regel;
Overwegende dat de verzekeraar, ingevolge artikel 8 van de wet van 25 juni
1992 op de landverzekeringsovereenkomst, niettegenstaande enig andersluidend
beding, niet verplicht kan worden dekking te geven aan degene die het schadegeval opzettelijk veroorzaakt;
Overwegende dat de verzekeraar die beweert van dekking bevrijd te zijn, met
toepassing van artikel 1315, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek, moet bewijzen dat de verzekerde een opzettelijke daad heeft begaan die hem het voordeel
van de verzekering ontzegt;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat een brand het gebouw van de eerste
eiseres heeft verwoest en de inboedel van de tweede eiseres heeft vernietigd, dat
zij hun respectieve risico's hadden laten verzekeren bij de eerste twee verweersters en dat die brand opzettelijk was aangestoken;
Dat het arrest oordeelt dat de eiseressen moeten bewijzen dat de brand "het feit
van een derde (was) die zonder hun medeweten en zonder instructies van hunnentwege heeft gehandeld";
Dat het arrest aldus de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
De overige grieven
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van de overige onderdelen die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het tegen de derde verweerster ingestelde principaal hoger beroep niet-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 Brussel.
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2 april 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en T'Kint.

Nr. 179
1° KAMER - 2 april 2004

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — AFSTAND - ADVOCAAT BIJ HET
HOF VAN CASSATIE - VERLENEN VAN AKTE VAN AFSTAND.
2º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — PROCEDURE IN CASSATIE CASSATIEBEROEP - AFSTAND - ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE - VERLENEN VAN AKTE VAN
AFSTAND – GEVOLG – ARTT. 608, 824, 827, 1080, 1111, VIERDE LID EN 1112 GER.W.
3º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — AFSTAND - GERECHTSKOSTEN.
1º In burgerlijke zaken verleent het Hof akte van de door een advocaat bij het Hof van
Cassatie gedane afstand van cassatieberoep. (Artt. 824 en 1112 Ger.W.)
2º en 3° In burgerlijke zaken veroordeelt het Hof van Cassatie in de regel eiser in de kosten
van het cassatiegeding, wanneer het akte verleent van de door een advocaat bij het Hof
van Cassatie gedane afstand van cassatieberoep; zulks is niet het geval wanneer het
vaststelt dat, volgens de akte van afstand, elk van de partijen haar eigen kosten zal
dragen1. (Artt. 608, 824, 827, 1080, 1111, vierde lid en 1112 Ger.W.)
(ANCIENS ÉTABLISSEMENTS BERG N.V. T. RENAULT BELGIQUE LUXEMBOURG N.V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0025.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 11 oktober 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Afstand
Bij een akte die op 5 maart 2004 ter griffie van het Hof is neergelegd, doet eiseres afstand van haar cassatieberoep.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat er akte dient te worden verleend van de afstand van het cassatieberoep;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
1 Dat arrest wijkt blijkbaar af van de voorgaande rechtspraak van het Hof; zie daaromtrent Cass. 15
jan. 2001, A.R. S.99.0107.F, nr. 25, met concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ.
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Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep;
Stelt vast dat, volgens de akte van afstand, elk van de partijen haar eigen kosten zal dragen.
2 april 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Bruyn en T'Kint.

Nr. 180
1° KAMER - 2 april 2004

VORDERING IN RECHTE - GELDIGHEIDSVOORWAARDEN - HOEDANIGHEID EN
BELANG - PROCESPARTIJ DIE AANSPRAAK MAAKT OP EEN BETWIST SUBJECTIEF RECHT.
De procespartij die voorhoudt titularis te zijn van een subjectief recht, heeft hoedanigheid
en belang om de vordering in te stellen, ook al wordt dit recht betwist nu het onderzoek
naar het bestaan of de draagwijdte van het subjectief recht dat wordt ingeroepen, niet de
ontvankelijkheid maar de gegrondheid van de vordering betreft1. (Artt. 17 en 18 Ger.W.)
(HYDRAULIC & DIESEL SERVICE N.V. T. B.)

ARREST

(A.R. C.02.0609.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 juni 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- de artikelen 1119, 1121, 1142, 1147, 1149, 1150, 1151, 1165, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek;
- artikel 22 van de Verzekeringswet van 11 juni 1874;
- artikel 41 van de Landverzekeringsovereenkomstenwet van 25 juni 1992;
- artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 24 juni 2002 verklaarde het Hof van Beroep te Antwerpen
het hoger beroep toelaatbaar en gedeeltelijk gegrond, bevestigde het bestreden vonnis daar
1 Zie Cass., 14 jan. 1983, A.R. nr. 3143, A.C. 1982-83, nr. 288; Cass., 5 nov. 1990, A.R. nr. 8727,
A.C. 1990-91, nr. 124.
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waar de vordering uitgaande van de casco-verzekeraars als niet toelaatbaar werd afgewezen, hervormde het bestreden vonnis binnen de perken van het hoger beroep, verklaarde
de hoofdvordering van verweerder tegen eiseres deels gegrond en veroordeelde haar tot
het betalen aan verweerder van de helft van de som van de materiële schade ten bedrage
van 54.363,72 euro (2.193.027 BEF) plus 4.976,2 euro (10.966,10 NLG), meer de vergoedende intresten sedert 8 november 1994, alsmede tot de helft van verletschade ten belope
van 16.087,89 euro meer de vergoedende intresten sedert 8 november 1994 tot 7 oktober
1997 en van dan af de gerechtelijke intresten.
Deze beslissing berust onder meer op volgende overwegingen:
"Toelaatbaarheid
4. Bij gebreke aan bewijs van geldige kwijting op het ogenblik van de rechtsingang zijn
de verzekeraars niet rechtmatig gesubrogeerd in de rechten van hun verzekerde, waardoor
zij niet beschikken over het ter zake vereist subjectief recht waarvan de beschikkingsbevoegdheid is ontdaan in hoofde van X 5. Thans in hoger beroep brengen de verzekeraars
een ongedateerde subrogatieakte bij waarin X verklaart van zijn casco-verzekeraars, volgens polis van 26 mei 1994, inzake het ms. X de sommen van 2.193.027 BEF en
10.966,10 NLG ontvangen te hebben. Terecht stellen geïntimeerden dat een dergelijke
verklaring onvoldoende is om aan te tonen dat de verzekeraars op het ogenblik van het instellen van de vordering de nodige hoedanigheid hadden. De vordering in hoofde van de
verzekeraars werd bijgevolg terecht als onontvankelijk afgewezen, trouwens dringen appelanten blijkbaar op dit punt niet meer aan.
6. Wel stellen appellanten dat, aangezien in zoverre de eis in hoofde van de verzekeraars niet zou kunnen worden toegelaten, deze aangelegenheid vreemd blijft aan derden
('res inter alios acta'), de (bijkomende) vordering ontvankelijk is en gebleven is in hoofde
van de verzekerdeX. Zij betwisten bovendien dat deze bijkomende vordering een nieuwe
eis zou zijn, aangezien zij gesteund is op een feit of een akte in de inleidende dagvaarding
aangevoerd.
7. Daar waar in eerste aanleg steeds een onderscheid is gemaakt tussen de vordering tot
vergoeding van de materiële schade uitgaande van de verzekeraars en de vordering tot
vergoeding van de verletschade uitgaande van X, appellanten verkeerdelijk voorhouden
reeds voor de eerste rechter deze bijkomende vordering gesteld te hebben.
(...)
10. De bijkomende eis bij conclusies in hoger beroep strekkende tot vergoeding van de
materiële schade opgelopen ingevolge dezelfde schadevaring voldoet aan deze wettelijke
vereisten. Als benadeelde partij heeft X het subjectief recht om een dergelijke vordering
in persoonlijke naam in te stellen, de beschikkingsbevoegdheid over het aangevoerde
recht behoort hem immers toe.
11. De techniek van de naamlening is te dezer zake niet van doen. Trouwens te dezer
zake verleent de verzekerde in de subrogatieakte (zie hoger onder 5) machtiging aan de
casco-verzekeraars alle verhaal tegen derden uit te oefenen ook voor zoveel als nodig in
zijn naam en niet omgekeerd.
12. Derhalve moet besloten worden dat de bijkomende vordering in hoger beroep van
ter invordering van de geleden materiële schade toelaatbaar is en dat de overige middelen
reeds tot de grond van de zaak behoren.
Ten gronde
13. Het louter feit dat X vergoed zou zijn geweest door zijn casco-verzekeraars belangt
derden niet aan en belet niet dat hij als materiële procespartij zijn vordering behoudt tegen
de schadeverwekker. Indien namelijk de regelmatigheid van de wettelijke subrogatie betwist wordt kunnen geïntimeerden zich evenmin beroepen op de wettelijke gevolgen van
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deze indeplaatsstelling. Het optreden door een formele procespartij kan immers enkel tot
voorwerp hebben de uitoefening van de rechtsvordering zelf voor rekening van de houder
ervan, die om een of andere reden deze vordering niet zelf meer kan uitoefenen'.
(...)
20. Hydraulic Diesel Service NV is niet alleen te kort geschoten in haar informatieplicht, doch heeft tevens een professionele fout begaan in de uitvoering van haar opdracht,
zodat zij en de schipper samen ieder voor de helft aansprakelijk zijn voor de schadelijke
gevolge van hun daden.
(...)
24. Bijgevolg komt aan X toe de helft van de materiële schade ten belope van
54.363,72 euro (2.193.027 BEF) plus 4.976,2 euro (10.966,10 NLG) meer de vergoedende interesten sedert 8 november 1994 alsmede tot de helft van de verletschade ten belope
van 16.087,89 euro (648.984 BEF) meer de vergoedende interesten sedert 8 november
1994".
Grieven
1. Eerste onderdeel
De hoedanigheid waarover iedere partij, die een vordering in rechte instelt, dient te beschikken, wordt beoordeeld op het ogenblik waarop die vordering wordt ingesteld.
Bij toepassing van die regel zal de toelaatbaarheid van een uitgebreide of gewijzigde
eis zodoende moeten worden beoordeeld op het ogenblik waarop een partij haar eis uitbreidt of wijzigt, met dien verstande dat de rechter hierbij rekening zal moeten houden
met de wijzigingen die zich in de rechtstoestand van die partij zouden hebben voorgedaan
sinds de inleiding van het oorspronkelijke geding.
Te dezen betwistten eiseres evenals haar medeverwerende partij, de nv Nieuwe Scheldewerven, in eerste instantie de toelaatbaarheid van de eis van de verzekeraars omdat niet
was aangetoond dat zij op het tijdstip waarop zij hun vordering instelden, te weten 7 oktober 1997, ingevolge de uitbetaling van de verzekeringsvergoeding aan verweerder, reeds
waren gesubrogeerd in de rechten van hun verzekerde, met name verweerder, zulks bij
toepassing van artikel 22 van de Verzekeringswet van 11 juni 1874 dan wel artikel 41 van
de Landverzekeringsovereenkomstenwet van 25 juni 1992.
In reactie op dit middel van niet-ontvankelijkheid van de vordering der verzekeraars,
waarop door de eerste rechter was ingegaan, verklaarde verweerder bij zijn beroepsakte,
bij wijze van uitbreiding van de vordering die hij voor de eerste rechter gebracht had en
welke aldaar enkel strekte tot het bekomen van een vergoeding voor verletschade, voor
zoveel als nodig de vordering van de verzekeraars, strekkende tot vergoeding van de materiële schade aan het schip, zelf in te vorderen.
De vraag of verweerder over de vereiste hoedanigheid beschikte om deze vergoeding te
vorderen diende dan ook door het hof van beroep te worden beoordeeld op het tijdstip
waarop deze uitgebreide eis werd ingesteld, hetzij op datum van de betekening van de beroepsakte, met name 24 december 1999, dan wel, zoals door het hof van beroep aangenomen, die van de neerlegging van de beroepsconclusie van 26 september 2000.
In dat verband liet de medeverwerende partij, de nv Nieuwe Scheldewerven, wiens belang volkomen gelijklopend was met dat van eiseres, vermits haar veroordeling tot betaling van hetzelfde bedrag werd gevorderd, opmerken op pagina 3 van haar "synthese beroepsconclusie" dat "mogelijk appellante sub 2, indien zij op datum van de dagvaarding,
nog geen betaling had ontvangen, een vordering had kunnen stellen voor de schade aan
haar schip teneinde de belangen van de verzekeraars veilig te stellen, dat zij dit evenwel
niet heeft gedaan en zij thans, nu de betaling een feit is, dienaangaande geen nieuwe eis
kan uitbrengen of haar vordering uitbreiden; dat de vordering van appellante sub 2 enkel
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maar toelaatbaar kan worden verklaard tot hetgeen in de inleidende dagvaarding werd gevorderd, namelijk verletschade ten bedrage van 679.888 BEF".
Inderdaad heeft de betaling van een vergoeding door de verzekeraar overeenkomstig de
artikelen 22 van de Verzekeringswet van 11 juni 1874 en 41 van de Landverzekeringsovereenkomstenwet van 25 juni 1992 tot gevolg dat de verzekeraar in de rechten treedt
van de verzekerde die derhalve vanaf de betaling der vergoeding niet langer meer bij
machte zal zijn om van de aansprakelijke derde vergoeding van de schade, waarvoor hij
reeds door zijn verzekeraar werd vergoed, te eisen.
Het hof van beroep, dat oordeelt dat de uitgebreide eis van verweerder toelaatbaar is,
zonder weliswaar na te gaan of verweerder op datum van de uitbreiding van zijn eis in
graad van hoger beroep nog beschikte over de vereiste hoedanigheid daartoe, gelet op de
inmiddels tussengekomen betaling der vergoeding, verantwoordt zijn beslissing dat de uitgebreide eis toelaatbaar was, niet naar recht (schending van artikel 17 van het Gerechtelijk
Wetboek). Bovendien kon het hof van beroep niet wettig beslissen dat verweerder over
het vereiste subjectieve recht beschikte met het oog op het instellen van de eis, zonder
vooreerst vast te stellen dat de betaling van de verzekeringsvergoeding, welke de subrogatie van de verzekeraars in de rechten van de verzekeringnemer met zich bracht ten belope
van het uitbetaalde bedrag, op dat ogenblik nog geen feit was (schending van de artikelen
22 van de Verzekeringswet van 11 juni 1874 en 41 van de Landverzekeringsovereenkomstenwet van 25 juni 1992).
Het bestreden arrest, dat niet vaststelt op welk ogenblik de betaling plaatsvond, maakt
in ieder geval het wettigheidstoezicht van het Hof onmogelijk en is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van
17 februari 1994).
2. Tweede onderdeel
Naar luid van artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek brengen overeenkomsten alleen
gevolgen teweeg tussen de contracterende partijen. Zij brengen aan derden geen nadeel
toe en strekken hun slechts tot voordeel in het geval voorzien bij artikel 1121 van dit wetboek.
Uit voornoemd artikel 1165 volgt niet dat een overeenkomst voor derden onbestaande
zou zijn. De derde mag zich bijgevolg beroepen op het bestaan en op de gevolgen van een
overeenkomst tussen de contracterende partijen in het kader van zijn eis of verweer tegen
een van hen.
De uitbetaling door de verzekeraar aan zijn verzekerde van een vergoeding uit hoofde
van de materiële schade, die werd toegebracht aan de verzekerde zaak, zulks in uitvoering
van de tussen deze partijen bestaande overeenkomst, met de daarmee gepaard gaande subrogatie van de verzekeraar in de rechten van de verzekerde, zal dan ook door de derde
kunnen worden ingeroepen als verweer tegen de vordering van de wederpartij, strekkende
tot het bekomen van een veroordeling tot vergoeding van de volledige schade.
Met dit element zal a fortiori rekening moeten worden gehouden, nu de rechter, die uitspraak doet over een vordering in betaling van schadevergoeding, zich bij het begroten
van de schade, veroorzaakt door een foutieve handeling, dient te plaatsen op het ogenblik
van de uitspraak en hij daarbij rekening zal moeten houden met de gebeurtenissen van latere datum die, alhoewel vreemd aan de fout als dusdanig, de schade mede hebben beïnvloed in hoofde van de benadeelde.
Bij toepassing van voornoemde regel kon eiseres zich dan ook beroepen op het bestaan
van de verzekeringsovereenkomst tot dekking van materiële schade, totstandgekomen tussen de wederpartij en de verzekeraars, die eveneens partij waren in het geding, evenals op
de gevolgen van die overeenkomst tussen partijen teneinde de aanspraken die eerstgenoemde tegen haar liet gelden te doen afwijzen ten belope van het bedrag dat reeds aan
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hem door die verzekeraars werd uitgekeerd.
Het hof van beroep, dat oordeelt dat eiseres zich niet kon beroepen op de bestaande verzekeringsovereenkomst en de door de verzekeraars aan verweerder uitbetaalde vergoeding
in uitvoering van die overeenkomst en de daarmee gepaard gaande subrogatie van de verzekeraars in de rechten van de verzekerde ten belope van hetgeen door hen werd uitbetaald, doet uitspraak met miskenning van artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek, nu dit
artikel de derde geenszins het recht ontzegt om zich in het kader van zijn verweer te beroepen op het bestaan van een overeenkomst en op de gevolgen die deze overeenkomst
tussen partijen heeft (schending van de artikelen 1119, 1121 en 1165 van het Burgerlijk
Wetboek). Het hof van beroep miskent daarbij bovendien de regel volgens dewelke de benadeelde slechts aanspraak kan maken op vergoeding van de reëel geleden schade, zoals
zij vaststaat op het tijdstip van de uitspraak (schending van de artikelen 1142, 1147, 1149,
1150, 1151, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek, de
rechtsvordering niet kan worden toegelaten indien de eiser geen hoedanigheid en
geen belang heeft om ze in te dienen;
Dat de procespartij die voorhoudt titularis te zijn van een subjectief recht, hoedanigheid en belang heeft om de vordering in te stellen, ook al wordt dit recht
betwist;
Dat het onderzoek naar het bestaan of de draagwijdte van het subjectief recht
dat wordt ingeroepen, niet de ontvankelijkheid maar de gegrondheid van de vordering betreft;
Overwegende de appèlrechters oordelen dat verweerder als benadeelde partij
het subjectief recht heeft om de vordering tot vergoeding van de materiële schade aan zijn schip in persoonlijke naam in te stellen;
Dat zij vervolgens oordelen dat de bijkomende vordering tot vergoeding van
de materiële schade aan zijn vaartuig door verweerder ingesteld in hoger beroep,
toelaatbaar is en dat de overige middelen tot de grond van de zaak behoren;
Dat de appèlrechters aldus oordelen dat verweerder de vereiste hoedanigheid
en belang heeft om de vordering tot vergoeding van de door hem geleden materiële schade in te stellen en dat de vraag of zijn schuldvordering jegens eiseres ingevolge de betaling met subrogatie al dan niet is uitgedoofd, niet de ontvankelijkheid maar de gegrondheid van de vordering betreft;
Dat zij door aldus te oordelen hun beslissing naar recht verantwoorden en artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek, noch artikel 22 Landverzekeringsovereenkomstenwet schenden;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat uit het voorgaande volgt dat de redenen van het arrest het
Hof toelaten de wettigheid van de beslissing te toetsen;
Dat het onderdeel, in zoverre het artikel 149 van de Grondwet als geschonden
aanwijst, feitelijke grondslag mist;
(...)
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OM DIE REDENEN,
HET HOF,
eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
2 april 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de
h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht –
Advocaten: mrs. Geinger en Nelissen Grade.

Nr. 181
3° KAMER - 5 april 2004

1º HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS — WETTELIJK STELSEL - BESTUUR VAN
HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN - GOEDEREN - BESCHIKKING OM NIET ONDER DE LEVENDEN BEGRIP.
2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - GEBREK AAN
BELANG - BEGRIP - BESTREDEN BESLISSING - BEKRITISEERDE GRONDSLAG - ANDERE NIET
BEKRITISEERDE GRONDSLAG - GEVOLG.
1º Het arrest beslist wettig dat de echtgenoot niet bevoegd is om effecten die deel uitmaken
van het gemeenschappelijk vermogen zonder de mede-echtgenoot te vervreemden,
wanneer het oordeelt dat die vervreemding het gemeenschappelijk vermogen des te
meer verarmt daar de tegenwaarde ervan niet kan worden aangetroffen. (Art. 1419,
eerste lid B.W.)
2º Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel dat, ook al is het gegrond, de
verantwoording van de bestreden beslissing niet beïnvloedt, aangezien die beslissing
ook steunt op een andere, niet door het middel bekritiseerde grondslag die voldoende is1.
(E. T. V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0335.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 12 december 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van 2 maart 2004 heeft de eerste voorzitter de zaak naar de
derde kamer verwezen.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
1 Cass., 3 mei 1999, A.R. S.98.0015.F, A.C. 1999, nr. 256, met concl. O.M.; zie Cass., 12 okt. 1995,
A.R. C.93.0387.N, A.C. 1995, nr. 434.
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III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan:
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat M. S. en J. V.E.,
grootouders van eiser, gehuwd waren onder het stelsel van gemeenschap van
aanwinsten en dat de betwiste effecten gemeenschappelijke goederen waren;
Overwegende dat krachtens artikel 1415, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, het bestuur van het gemeenschappelijk vermogen alle bevoegdheden van
beheer, genot en beschikking omvat;
Dat artikel 1416 van genoemd wetboek bepaalt dat het gemeenschappelijk vermogen wordt bestuurd door de ene of door de andere echtgenoot die de bestuursbevoegdheden alleen kan uitoefenen, onder gehoudendheid voor ieder van hen
om de bestuurshandelingen van de andere te eerbiedigen;
Dat evenwel volgens artikel 1419 de ene echtgenoot in de regel niet zonder de
toestemming van de andere onder de levenden om niet kan beschikken over goederen die deel uitmaken van het gemeenschappelijk vermogen;
Overwegende dat het onderdeel aan het arrest verwijt dat het artikel 1416 van
het Burgerlijk Wetboek schendt, in zoverre het, om te beslissen dat eiser niet bezit te goeder trouw, vermeldt dat, "aangezien het hier een gemeenschappelijk
goed betreft, wijlen de h. V.E. de eigendom ervan niet alleen kon overdragen aan
zijn kleinzoon";
Dat het arrest nochtans, zonder te worden bekritiseerd, beslist dat de door eiser
aangevoerde vervreemding "het gemeenschappelijk vermogen des te meer [verarmt] daar de tegenwaarde ervan niet kan worden aangetroffen", en aldus aanneemt dat die vervreemding heeft bestaan in een beschikking onder de levenden
om niet van de betwiste effecten;
Dat de vraag of een dergelijke beschikking aan M. S. kan worden tegengeworpen moet worden beoordeeld in het licht van artikel 1419 van het Burgerlijk
Wetboek;
Dat het arrest derhalve wettig beslist dat J. V.E. niet bevoegd was om die effecten alleen te vervreemden;
Overwegende dat de aangevoerde schending van de in het onderdeel aangewezen bepalingen, met uitzondering van artikel 1416 van het Burgerlijk Wetboek,
volledig is afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van voormeld artikel
1416;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het arrest oordeelt dat eiser zich niet kan beroepen op het in
artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek vastgelegde vermoeden, op grond, enerzijds, dat het door hem aangevoerde bezit "niet te goeder trouw kan zijn verkregen en [anderzijds] dat [de voorlopig bewindvoerder over de goederen van M.
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S.] tevens terecht heeft opgeworpen dat het aangevoerde bezit door dubbelzinnigheid was aangetast";
Dat de eerste van deze overwegingen, die vergeefs in het eerste onderdeel
wordt bekritiseerd, een afzonderlijke en toereikende grondslag vormt voor de beslissing van het hof van beroep dat eiser zich niet kan beroepen op artikel 2279
van het Burgerlijk Wetboek;
Dat het onderdeel, ook al is het gegrond, het arrest enkel bekritiseert in zoverre
het beslist dat eisers bezit dubbelzinnig is en pas vanaf het overlijden van zijn
grootvader openbaar geweest is; dat het onderdeel niet kan leiden tot cassatie en
derhalve niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
5 april 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Simont en Gérard.

Nr. 182
3° KAMER - 5 april 2004

WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - WERKLOZE ZONDER LOON VERGOEDING NAAR BILLIJKHEID VASTGESTELD IN GEVAL VAN OVERLIJDEN VAN DE WERKGEVER.
De vergoeding die door de rechter naar billijkheid wordt vastgesteld in geval van overlijden
van de werkgever dat het einde tot gevolg heeft van de activiteit of van de persoonlijke
medewerking van de werknemer, is geen loon in de zin van het Werkloosheidsbesluit1.
(Art. 33 Arbeidsovereenkomstenwet; Art. 126 Werkloosheidsbesluit 1963; Artt. 44 en 46,
§1 Werkloosheidsbesluit 1991)
(R.V.A. T. R.)

1 Werkloosheidsbesluit 1963, art. 126, eerste lid en tweede lid, dat het derde lid geworden is na de
wijziging bij het Werkloosheidsbesluit 1991. Het openbaar ministerie concludeerde tot vernietiging.
Het was van mening dat het enige middel gegrond was, in zoverre het de schending aanvoerde van
artikel 126, eerste en tweede lid Werkloosheidsbesluit 1963, zoals dat artikel van toepassing was op
de zaak. Volgens het openbaar ministerie was de vergoeding die door de rechter naar billijkheid was
vastgesteld in geval van overlijden van de werkgever dat het einde tot gevolg had van de activiteit of
van de persoonlijke medewerking van de werknemer, een loon in de zin van de
werkloosheidsreglementering. (Art. 33 Arbeidsovereenkomstenwet; art. 126 Werkloosheidsbesluit
1963; artt. 44 en 46, §1 Werkloosheidsbesluit 1991). Het openbaar ministerie merkte op dat, zoals de
tekst van voormeld artikel 126, tweede lid, bepaalt, de aangegeven opsomming niet beperkend is. De
bewoordingen "worden inzonderheid als loon aangemerkt" zijn essentieel en de in artikel 33
Arbeidsovereenkomstenwet bepaalde vergoeding is enerzijds het gevolg van het einde van de
activiteit of van de persoonlijke medewerking van de werknemer en is anderzijds verantwoord door
het verlies van het loon dat voor de werknemer tot dat ogenblik voortvloeide uit de
arbeidsovereenkomst.
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ARREST (vertaling)

(A.R. S.02.0120.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 17 september 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 naar luid van artikel 33 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten het overlijden van de werkgever geen einde maakt
aan de overeenkomst; dat, indien dit overlijden het einde tot gevolg heeft van de
activiteit waarvoor de werknemer in dienst is genomen of als de overeenkomst is
gesloten met het oog op de persoonlijke medewerking, de rechter naar billijkheid
oordeelt of er grond tot vergoeding bestaat en hij het bedrag ervan bepaalt;
Dat, aangezien de vergoeding die de rechter aan de werknemer kan toekennen
wanneer, bij uitzondering op de regel, het overlijden van de werkgever een einde
heeft gemaakt aan de overeenkomst, niet de derving vergoedt van het loon waarop de werknemer recht zou hebben gehad, die vergoeding geen loon is in de zin
van artikel 126, tweede lid van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid;
Dat het middel, dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
5 april 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Plas – Andersluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 183
3° KAMER - 5 april 2004

1º ARBEIDSONGEVAL — BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS - BEGRIP.
2º ARBEIDSONGEVAL — BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS - BEGRIP - PLOTSELINGE
GEBEURTENIS - DAGTAAK - UITOEFENING.
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3º ARBEIDSONGEVAL — BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS - BEGRIP - PLOTSELINGE
GEBEURTENIS - DAGTAAK - UITOEFENING - BIJZONDER ELEMENT - BEGRIP.
4º ARBEIDSONGEVAL — BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS - BESTAAN - PLOTSELINGE
GEBEURTENIS - BEGRIP - WERKMAN BEZIG MET DE BEWERKING VAN STUKKEN ALUMINIUM CONTAINER - BEWEGING WAARBIJ HIJ ZICH VOOROVERBOOG - VAL VAN ZIJN BRIL - GLAZEN
GEBROKEN TEN GEVOLGE VAN DE VAL.
1º Een arbeidsongeval vereist onder meer het bestaan van een plotselinge gebeurtenis die
een letsel of schade aan prothesen of orthopedische toestellen veroorzaakt1. (Artt. 7, 9
en 26 Arbeidsongevallenwet)
2º De gewone en normale uitoefening van de dagtaak kan een plotselinge gebeurtenis zijn
op voorwaarde dat in die uitoefening een element kan worden aangewezen dat het letsel
of de schade aan de prothesen of orthopedische toestellen heeft kunnen veroorzaken2.
(Artt. 7, 9 en 26 Arbeidsongevallenwet)
3º Inzake arbeidsongevallen wordt niet vereist dat het bijzonder element in de gewone en
normale uitoefening van de dagtaak, dat het letsel of de schade aan prothesen of
orthopedische toestellen heeft kunnen veroorzaken, en dat kan worden aangewezen, los
staat van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst 3. (Artt. 7, 9 en 26
Arbeidsongevallenwet)
4º Als een plotselinge gebeurtenis in de zin van de Arbeidsongevallenwet kan worden
aangemerkt de beweging waarbij een werknemer die stukken aluminium aan het
bewerken is, zich in een container vooroverbuigt om een stuk metaal eruit te nemen en
daarbij zijn bril verliest waardoor de glazen gebroken raken4. (Art. 9 en 26
Arbeidsongevallenwet)
(Y. T. FORTIS A.G. N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.02.0130.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 9 september 2002 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat een arbeidsongeval onder meer het bestaan van een plotse1 Zie concl. O.M. in Pas. 2004, nr. 183; art. 26, eerste lid Arbeidsongevallenwet, na de wijziging
ervan bij Wet 1 aug. 1985 en art. 26, tweede lid, na de wijziging ervan bij de programmawet 24 dec.
2002 (I).
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
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linge gebeurtenis vereist die een letsel of schade aan prothesen of orthopedische
toestellen veroorzaakt;
Overwegende dat de gewone en normale uitoefening van de dagtaak een plotselinge gebeurtenis kan zijn op voorwaarde dat in die uitoefening een element
kan worden aangewezen dat de schade heeft kunnen veroorzaken; dat evenwel
niet wordt vereist dat genoemd element los staat van de uitvoering van de overeenkomst;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser, die stukken aluminium aan het
bewerken was, zich in een container vooroverboog om er een stuk uit te nemen
waardoor zijn bril viel en de glazen gebroken raakten; dat het overweegt dat eiser
"in de uitvoering van zijn dagtaak en in de beweging van het zich vooroverbuigen geen bijzonder element aanwijst (omstandigheden, situatie, inspanningen ...)
dat de schade had kunnen veroorzaken" en beslist dat hij "het bestaan van een
plotselinge gebeurtenis" niet aantoont;
Dat het arrest, nu het aldus weigert aan te nemen dat de beweging waarbij eiser
zich vooroverboog om een stuk metaal te nemen, op zich al het element kon zijn
dat de schade heeft kunnen veroorzaken, de in het middel aangewezen bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Gelet op artikel 68 van de wet van 10 april 1971, veroordeelt verweerster in de
kosten;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
5 april 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en De Bruyn.

Nr. 184
3° KAMER - 5 april 2004

1º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN
WEDERTEWERKSTELLING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - VROEGERE ZIEKELIJKE TOESTAND - RECHT
OP VERGOEDING.
2º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN
WEDERTEWERKSTELLING - BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - HEELKUNDIGE VERZORGING VERHOUDING.
3º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — ALLERLEI - HEELKUNDIGE VERZORGING -
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ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - VERHOUDING.
1º De arbeidsongeschiktheid van een door een arbeidsongeval getroffene moet in haar
geheel worden beoordeeld, zonder rekening te houden met zijn vroegere ziekelijke
toestand, wanneer het ongeval ten minste voor een deel, de oorzaak van die
ongeschiktheid is1. (Art. 24 Arbeidsongevallenwet)
2º en 3° Wanneer de getroffene de terugbetaling van door het ongeval noodzakelijk
geworden heelkundige verzorging vordert vooraleer de aanvang van de door een
arbeidsongeval veroorzaakte blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld bij een in
kracht van gewijsde gegane beslissing, kan de rechter, zonder uit te sluiten dat die
verzorging een gevolg is van het ongeval, beslissen dat de arbeidsongeschiktheid
blijvend is geworden vanaf een dag die aan de zorgverstrekking voorafgaat2. (Artt. 24, 28
en 34 Arbeidsongevallenwet)
(S. T. AXA BELGIUM N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.03.0117.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 22 mei 2003 gewezen door
het Arbeidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaalJean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel:
Overwegende dat de artikelen 22 en 23 van de Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971, die betrekking hebben op de vergoeding van de door een arbeidsongeval veroorzaakte tijdelijke arbeidsongeschiktheid, geen verband houden met de
vaststelling van de graad van de door een dergelijk ongeval veroorzaakte gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid waarop de grief betrekking heeft;
Dat, zoals verweerster betoogt, het middel, in zoverre het de schending van die
bepalingen aanvoert, niet ontvankelijk is;
1 Cass., 1 april 1985, A.R. 4681, nr. 464; zie Cass., 15 jan. 1996, A.R. S.95.0094.N, nr. 32; 21 juni
1999, A.R. S.98.0050.F, nr. 380.
2 Zie Cass., 20 april 1998, A.R. S.97.0035.N, nr. 200; 27 april 1998, A.R. S.97.0120.F, nr. 214; 21
juni 1999, A.R. S.98.0050.F, nr. 380. Het openbaar ministerie oordeelde zoals het Hof, dat het
tweede middel faalde naar recht. Op grond van de beide in dit arrest vermelde regels m.b.t. de
artikelen 24, 34 en 28 van de Arbeidsongevallenwet, beperkte het zich evenwel ertoe te besluiten dat
het recht op de vergoeding die verschuldigd was voor een door een arbeidsongeval veroorzaakte
blijvende arbeidsongeschiktheid derhalve niet afhankelijk was van het recht op de geneeskundige,
heelkundige, farmaceutische en verplegingsverzorging die door het ongeval noodzakelijk was
geworden (Artt. 24, 28 en 34 Arbeidsongevallenwet). Het openbaar ministerie legde de nadruk op de
woorden "economische waarde op de arbeidsmarkt" in de eerste regel en op de woorden "in een
lichamelijke toestand" in de tweede regel.
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Overwegende dat de vergoeding, die verschuldigd is voor een blijvende arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval, bedoeld is om de werknemer schadeloos te stellen in zoverre het ongeval zijn arbeidsgeschiktheid, dat
is zijn waarde op de arbeidsmarkt, heeft aangetast; dat die waarde wettelijk vermoed wordt uitgedrukt te zijn in het basisloon dat de getroffene heeft verdiend
gedurende het jaar voorafgaand aan het ongeval dat recht geeft op vergoeding;
dat het derhalve niet terzake doet dat de arbeidsgeschiktheid van de getroffene
voordien veranderingen heeft ondergaan;
Overwegende dat, wanneer de door het ongeval veroorzaakte letsels een vooraf bestaande aandoening bij de getroffene activeren, de arbeidsongeschiktheid
van die getroffene, gelet op de forfaitaire aard van het wettelijk vergoedingssysteem, in haar geheel dient te worden beoordeeld, zonder rekening te houden met
zijn vroegere ziekelijke toestand, daar het ongeval op zijn minst voor een deel de
oorzaak van de ongeschiktheid is;
Overwegende dat het arrest, teneinde, met bevestiging van het bestreden vonnis van 10 januari 2002, de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid van eiser
vast te stellen op twee pct. met ingang van 10 september 1998, beslist dat "de
restletsels van het ongeval [...] zijn [...] verergerd door de vooraf bestaande toestand [en dat] de verstuiking van de enkel verergerd is door de reeds bestaande
aandoening [van eiser] in die zin dat de genezing veel langzamer verlopen is,
maar dat de consolidatie uiteindelijk is ingetreden met lichte restletsels";
Dat uit deze motivering, die van feitelijke aard is, volgt dat het arrest de graad
van gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid van eiser vaststelt op twee pct.
met inachtneming van de restletsels van het ongeval, die zijn verergerd ten gevolge van de vooraf bestaande toestand van eiser;
Dat het arrest aldus zijn beslissing regelmatig met redenen omkleedt en naar
recht verantwoordt;
Dat, in zoverre, het middel niet kan worden aangenomen;
Tweede middel:
Overwegende dat, krachtens de artikelen 24 en 34 van de wet van 10 april
1971, de vergoeding die verschuldigd is voor een blijvende arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval, bedoeld is om de werknemer schadeloos te stellen in zoverre het ongeval zijn arbeidsgeschiktheid, dat is zijn waarde
op de arbeidsmarkt, heeft aangetast;
Overwegende dat, krachtens artikel 28 van dezelfde wet, de getroffene recht
heeft op de geneeskundige, heelkundige, farmaceutische en verplegingsverzorging die door het ongeval noodzakelijk is geworden; dat het hier alle verzorging
betreft die het slachtoffer zo goed mogelijk kan herstellen in zijn lichamelijke
toestand van vóór het ongeval; dat niet wordt vereist dat de behandeling de arbeidsongeschiktheid kan verminderen;
Overwegende dat uit de wettelijke bepalingen waarvan het middel de schending aanvoert niet volgt dat, wanneer de getroffene de terugbetaling van de door
het ongeval noodzakelijk geworden heelkundige verzorging vordert vooraleer de
aanvang van de door een arbeidsongeval veroorzaakte blijvende arbeidsonge-
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schiktheid is vastgesteld bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing, de
rechter niet zonder uit te sluiten dat die verzorging een gevolg is van het ongeval,
kan beslissen dat de arbeidsongeschiktheid blijvend geworden is vanaf een dag
die aan de zorgverstrekking voorafgaat;
Dat het middel faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Gelet op artikel 68 van de wet van 10 april 1971, veroordeelt verweerster in de
kosten.
5 april 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Gosseries – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Draps en Simont.

Nr. 185
2° KAMER - 6 april 2004

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - OVERSCHRIJDING VAN DE
REDELIJKE TERMIJN - VERWEER NIET VOORGELEGD AAN DE APPELRECHTERS - GEVOLG.
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - VERWEER NIET
VOORGELEGD AAN DE APPELRECHTERS - CASSATIEMIDDEL - GEVOLG.
1º en 2° Het cassatiemiddel dat overschrijding van de redelijke termijn en schending van
artikel 6.1 E.V.R.M. aanvoert en als verweer niet aan de appèlrechters werd voorgelegd,
is nieuw en mitsdien niet ontvankelijk1.
(H. T. H.)

ARREST

(A.R. P.03.1459.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest.
6 april 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Maes en K. Peeters, Mechelen.

1 Cass., 1 okt. 1997, A.R. P.97.0555.F, nr. 379.
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Nr. 186
2° KAMER - 6 april 2004

1º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN ONDERZOEKSRECHTER - BESCHIKKINGEN GENOMEN MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 61QUINQUIES
SV. - VOORLOPIG KARAKTER.
2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VERZOEK OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN BESLISSING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER - ANDERSLUIDEND OORDEEL VAN HET
ONDERZOEKSGERECHT - GEVOLG.
3º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING VERZOEK OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - BESLISSING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER
- ANDERSLUIDEND OORDEEL VAN HET ONDERZOEKSGERECHT - GEVOLG.
1º De beschikkingen van de onderzoeksrechter genomen met toepassing van artikel
61quinquies Wetboek van Strafvordering doen geen uitspraak over de gegrondheid van
de strafvordering en zijn slechts voorlopig zodat die beslissingen geen gezag van
gewijsde hebben1.
2º en 3° Wanneer het onderzoeksgerecht bij de regeling van de rechtspleging met opgave
van redenen oordeelt dat, gelet op de resultaten van het gerechtelijk onderzoek,
bijkomende onderzoekshandelingen niet meer nuttig of noodzakelijk zijn,
niettegenstaande de onderzoeksrechter met toepassing van artikel 61quinquies Wetboek
van Strafvordering geoordeeld heeft dat die onderzoekshandelingen wèl noodzakelijk
waren, miskent het hierdoor noch het recht van verdediging van de partij die om die
onderzoekshandelingen verzocht had, noch diens recht op een eerlijk proces.
(L.)

ARREST

(A.R. P.03.1667.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 6 november 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het arrest oordeelt dat herhaaldelijk op de verzoeken van de
burgerlijke partij werd ingegaan; dat het hierdoor van de in het onderdeel vermelde stukken geen uitlegging geeft, maar enkel vaststelt dat de onderzoeksrechter de verzoeken tot het verrichten van onderzoekshandelingen die door eiser met
1 Zie Cass., 18 sept. 2001, A.R. P.01.0913.N, nr. 470.
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toepassing van artikel 61quinquies Wetboek van Strafvordering werden gedaan,
gegrond heeft verklaard;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat de beschikkingen van de onderzoeksrechter genomen met
toepassing van artikel 61quinquies Wetboek van Strafvordering, geen uitspraak
doen over de gegrondheid van de strafvordering en slechts voorlopig zijn; dat die
beslissingen geen gezag van gewijsde hebben;
Dat het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht;
3. Derde onderdeel
Overwegende dat wanneer het onderzoeksgerecht bij de regeling van de
rechtspleging met opgave van redenen oordeelt dat, gelet op de resultaten van het
gerechtelijk onderzoek, bijkomende onderzoekshandelingen niet meer nuttig of
noodzakelijk zijn, niettegenstaande de onderzoeksrechter met toepassing van artikel 61quinquies Wetboek van Strafvordering geoordeeld heeft dat die onderzoekshandelingen wèl noodzakelijk waren, het hierdoor noch het recht van verdediging van de partij die om die onderzoekshandelingen verzocht had, noch
diens recht op een eerlijk proces miskent;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
4. Vierde onderdeel
Overwegende dat, anders dan het onderdeel aanvoert, de appèlrechters niet
oordelen dat de door eiser gevraagde onderzoekshandelingen daadwerkelijk werden uitgevoerd;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
6 april 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Nelissen Grade.

Nr. 187
2° KAMER - 6 april 2004

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING — STRAFVORDERING — GEEN EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP - RAADKAMER - BESCHIKKING VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING - HOGER BEROEP
DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ - ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING CASSATIEBEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - ONTVANKELIJKHEID.
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Tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling is slechts onmiddellijk
cassatieberoep mogelijk wanneer dit arrest uitspraak doet over een onregelmatigheid,
verzuim of nietigheid als bedoeld in artikel 131, eerste lid Wetboek van Strafvordering, of
over een grond van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, of zelf een
verwijzingsbeslissing inhoudt die aangetast is door een onregelmatigheid, een verzuim of
een nietigheid; die beperking is ook van toepassing wanneer het cassatieberoep van de
inverdenkinggestelde gericht is tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling
dat uitspraak doet op het hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een beschikking
van de raadkamer1. (Artt. 135, 235bis en 416, tweede lid Sv.)
(V. T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.03.1767.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 9 december 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt geen middel voor.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Overwegende dat het arrest het hoger beroep van de verweerders, burgerlijke
partijen, tegen de beschikking van buitenvervolging van de raadkamer ontvankelijk en gegrond verklaart;
Dat de kamer van inbeschuldigingstelling aldus uitspraak doet met toepassing
van artikel 135, eerste lid Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat, krachtens artikel 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering, onmiddellijk cassatieberoep tegen een niet-definitief arrest openstaat onder
meer wanneer dit uitspraak doet met toepassing van de artikelen 135 en 235bis
van hetzelfde wetboek;
Overwegende dat uit de wetsgeschiedenis en uit de context van die wetsartikelen evenwel blijkt dat tegen een niet-definitief arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling slechts onmiddellijk cassatieberoep mogelijk is wanneer dit
arrest uitspraak doet over een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid als bedoeld in artikel 131, eerste lid Wetboek van Strafvordering, of over een grond
van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, of zelf een verwijzingsbeslissing inhoudt die aangetast is door een onregelmatigheid, een verzuim
of een nietigheid;
Dat hieruit volgt dat die beperking ook van toepassing is wanneer het cassatieberoep gericht is tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat
uitspraak doet op het hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een beschik1 Zie Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, nr. 20 met concl. van adv.-gen. P. DUINSLAEGER.
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king van de raadkamer;
Overwegende dat het bestreden arrest, in zoverre het oordeelt dat het onderzoek volledig is, de omschrijving van de telastlegging A aanvult, oordeelt dat er
ten laste van eiser voldoende bezwaren bestaan en eiser naar de correctionele
rechtbank verwijst, geen eindbeslissing inhoudt noch uitspraak doet over een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid als bedoeld in artikel 131, §1 Wetboek van
Strafvordering, of over een grond van niet-ontvankelijkheid van de strafvordering en evenmin in een der andere gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid
Wetboek van Strafvordering;
Dat het cassatieberoep in zoverre niet ontvankelijk is;
B. Ambtshalve onderzoek
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.
6 april 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal.

Nr. 188
2° KAMER - 6 april 2004

WRAKING - STRAFZAKEN - HERKWALIFICATIE DER FEITEN EN ONBEVOEGDVERKLARING DOOR
DE RECHTER - KENNISNAME VAN HET GESCHIL - WRAKINGSGROND.
De rechter in strafzaken die zich nadat hij de feiten heeft geherkwalificeerd, onbevoegd
verklaart om kennis te nemen van de strafvordering en van de vordering van de
burgerlijke partij neemt geen kennis van het geschil in de zin van artikel 828, 9°
Gerechtelijk Wetboek.
(J.)

ARREST

(A.R. P.04.0528.N)

I. Voorwerp van de eis
Eiser wraakt kamervoorzitter J. Van Houche en de raadsheren H. Van Genechten en J. Jaques van de achtste kamer van het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Wrakingsgronden
Eiser stelt in een verzoekschrift één wrakingsgrond voor. Dit verzoekschrift is
aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 828, 9° Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat iedere rechter kan worden gewraakt indien hij raad gegeven, gepleit of geschreven heeft
over het geschil of indien hij daarvan vroeger kennis heeft genomen als rechter
of als scheidsrechter, behalve in een aantal hier niet toepasselijke gevallen;
Overwegende dat de rechter in strafzaken die zich nadat hij de feiten heeft geherkwalificeerd, onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de strafvordering
en van de vordering van de burgerlijke partij, geen kennisneemt van het geschil
in de zin van voornoemde wetsbepaling;
Dat de wrakingsgrond ongegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het verzoek;
Stelt gerechtsdeurwaarder Filip Bergé met standplaats te 2800 Mechelen, Keizerstraat 62 aan om het arrest binnen achtenveertig uren aan verzoeker te betekenen;
Veroordeelt verzoeker in de kosten.
Gezegde kosten tot heden begroot op de som van nul euro.
6 april 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaat: mr. S. Van Roy, Mechelen.

Nr. 189
2° KAMER - 7 april 2004

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING - STRAFVORDERING - DUUR, BEGIN EN EINDE - OP TEGENSPRAAK GEWEZEN
EINDBESLISSING - LAATTIJDIG CASSATIEBEROEP - GEVOLG.
2º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — ALGEMEEN - ONPARTIJDIGHEID VAN DE
RECHTER - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL.
3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - RECHTERLIJKE ORGANISATIE ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL INZAKE DE ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER - BEGRIP.
4º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — ALGEMEEN - ONPARTIJDIGHEID VAN DE
RECHTER - ONDERZOEKSRECHTER - VOORWAARDE.
5º ONDERZOEKSRECHTER - ONPARTIJDIGHEID - VOORWAARDE.
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6º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL
INZAKE DE ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER - ONDERZOEKSRECHTER VOORWAARDE.
7º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER ONDERZOEKSRECHTER - VOORWAARDE.
8º ONDERZOEKSRECHTER - GETUIGE VOOR EEN PARLEMENTAIRE
ONDERZOEKSCOMMISSIE - BESCHOUWINGEN OVER EEN ZAAK DIE BIJ HEM AANHANGIG IS
GEMAAKT - GEBREK AAN ONPARTIJDIGHEID - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - GEVOLGEN.
9º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL
INZAKE DE ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER - ONDERZOEKSRECHTER GETUIGE VOOR EEN PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIE - BESCHOUWINGEN OVER EEN ZAAK
DIE BIJ HEM AANHANGIG IS GEMAAKT - GEBREK AAN ONPARTIJDIGHEID - REGELING VAN DE
RECHTSPLEGING - GEVOLGEN.
10º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING ONDERZOEKSRECHTER DIE GETUIGE IS GEWEEST VOOR EEN PARLEMENTAIRE
ONDERZOEKSCOMMISSIE - BESCHOUWINGEN OVER DE ZAAK DIE BIJ HEM AANHANGIG IS GEMAAKT GEBREK AAN ONPARTIJDIGHEID - GEVOLGEN.
11º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EENSTEMMIGHEID - DRAAGWIJDTE.
12º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - ONDERZOEKSGERECHTEN - BESLISSING - REDENGEVING ONREGELMATIGHEID - SCHENDING.
1º In strafzaken begint de in art. 373 Sv. bepaalde termijn van vijftien vrije dagen te lopen
de dag na die waarop het arrest is uitgesproken; buiten het in art. 40, vierde lid Taalwet
Gerechtszaken, bepaalde geval, het geval van overmacht en het geval waarin de
veroordeelde die binnen de vijftien dagen na de uitspraak van het veroordelend arrest
cassatieberoep instelt tegen het verwijzingsarrest, is het cassatieberoep dat na het
verstrijken van de voormelde termijn ingesteld wordt, niet ontvankelijk1. (Art. 373 Sv.)
2º en 3° Het algemeen rechtsbeginsel inzake de onpartijdigheid van de rechter is een
grondregel van de rechterlijke organisatie; dit houdt voor de rechtzoekenden de waarborg
in dat de rechter de wet op een gelijke wijze zal toepassen2. (Algemeen rechtsbeginsel
inzake de onpartijdigheid van de rechter)
4º, 5°, 6° en 7° De essentiële voorwaarde voor de onpartijdigheid van de
onderzoeksrechter bestaat in zijn volledige onafhankelijkheid t.a.v. de partijen, zodat hij
geen schijn van partijdigheid kan wekken bij het onderzoek van de feiten à charge of à
décharge; de onderzoeksrechter houdt nooit op een rechter te zijn die bij partijen of bij de
algemene opinie geen schijn van partijdigheid mag wekken; geen enkele omstandigheid
ontslaat hem van die verplichting3. (Algemeen rechtsbeginsel inzake de onpartijdigheid
van de rechter)
8º, 9° en 10° Wanneer de onderzoeksrechter die van de zaak heeft kennisgenomen, als
getuige is gehoord door de parlementaire commissie van onderzoek naar de
georganiseerde criminaliteit in België en hij, naar aanleiding daarvan, over die zaak
beschouwingen heeft gegeven en aldus zijn onpartijdigheidsplicht heeft verzuimd,
1 Zie Cass., 7 dec. 1999, A.R. P.98.0076.N, nr. 665.
2 Zie Cass., 14 okt. 1996, A.R. P.96.1267.F, nr. 379.
3 Ibid.
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miskent de kamer van inbeschuldigingstelling het algemeen rechtsbeginsel inzake de
onpartijdigheid van de rechter, wanneer ze oordeelt dat de verklaringen van de
onderzoeksmagistraat zijn geschiktheid om een onpartijdig onderzoek te voeren, niet in
het gedrang brengt, en kan ze derhalve niet beslissen dat de daden van onderzoek die
deze magistraat na de datum van zijn getuigenis heeft gesteld en het verslag dat hij voor
de raadkamer heeft uitgebracht bij de regeling van rechtspleging, regelmatig zijn4.
11º Eenstemmigheid van de leden van de kamer van inbeschuldigingstelling is vereist in
geval van wijziging van een beschikking tot buitenvervolgingstelling; dat is niet het geval
wanneer dat rechtscollege, op het hoger beroep van het O.M., zich ertoe beperkt de
periode van de misdrijven, die door de raadkamer in aanmerking was genomen voor
misdrijven die de verwijzing van de inverdenkinggestelde door dat rechtscollege
verantwoordden, te verlengen5. (Art. 211bis Sv.)
12º Uit de omstandigheid alleen dat een beslissing van een onderzoeksgerecht niet
regelmatig met redenen omkleed zou zijn, kan geen schending van artikel 6.1 van het
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
worden afgeleid6. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
(K. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1670.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen van M.A.K. en K. S. zijn gericht tegen een arrest, op 18
november 2003 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
De cassatieberoepen van A.K. zijn gericht tegen de arresten van 18 november
en 9 december 2003 van het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers M.A.K. en K.S. voeren een middel aan in een memorie, waarvan een
eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Eiser A.K. voert tegen het arrest van 18 november 2003 een middel en tegen
dat van 9 december 2003 twee middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. Op het cassatieberoep van A.K. tegen het arrest van 18 november 2003:
4 Zie Cass., 14 okt. 1996, A.R. P.96.1267.F, nr. 379.
Het O.M. heeft m.n. geconcludeerd dat dit middel niet kon worden aangenomen omdat, uit de
stukken waarop het Hof vermocht acht te slaan, niet bleek dat de onderzoeksrechter voor de
parlementaire onderzoekscommissie de identiteit van de eisers had onthuld of beschouwingen had
gegeven op grond waarvan zij geïdentificeerd konden worden, of over hun schuld uitspraak zou
hebben gedaan.
5 Zie Cass., 3 dec. 1986, A.R. 5331, nr. 202.
6 Zie Cass., 6 okt. 1999, A.R. P.99.1274.F, nr. 512; zie Hof van Cassatie, Jaarverslag 2002, 143.
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Overwegende dat eiser tegen dat arrest op 19 december 2003 cassatieberoep
heeft ingesteld;
Overwegende dat de termijn van vijftien vrije dagen, bepaald in artikel 373
van het Wetboek van Strafvordering, begint te lopen de dag na die waarop het arrest is uitgesproken;
Dat, buiten het geval bepaald in artikel 40, vierde lid van de wet van 15 juni
1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken, het geval van overmacht
en het geval waarin de veroordeelde die binnen de vijftien dagen na de uitspraak
van het veroordelend arrest cassatieberoep instelt tegen het verwijzingsarrest, het
cassatieberoep dat na het verstrijken van de voormelde termijn ingesteld wordt,
niet ontvankelijk is;
B. Over de cassatieberoepen van M.A.K. en K.S. tegen het arrest van 18 november 2003:
Over het enige middel, dat in soortgelijke bewoordingen wordt aangevoerd
door beide eisers:
Overwegende dat het algemene rechtsbeginsel inzake de onpartijdigheid van
de rechter een grondregel van de rechterlijke organisatie is; dat dit voor de rechtzoekenden de waarborg inhoudt dat de rechter de wet op een gelijke wijze zal
toepassen;
Overwegende dat de essentiële voorwaarde voor de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter bestaat in zijn volledige onafhankelijkheid ten aanzien van de
partijen, zodat hij geen schijn van partijdigheid kan wekken bij het onderzoek
van de feiten à charge of à décharge;
Dat de onderzoeksrechter nooit ophoudt een rechter te zijn die bij partijen of
bij de algemene opinie geen schijn van partijdigheid mag wekken; dat geen enkele omstandigheid hem van die verplichting ontslaat;
Overwegende dat uit de conclusies die voor de raadkamer door M.A.K. en
voor de kamer van inbeschuldigingstelling door de eisers zijn neergelegd, blijkt
dat de onderzoeksrechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt, op 14 maart
1997 als getuige is gehoord door de parlementaire commissie van onderzoek
naar de georganiseerde criminaliteit in België;
Dat, volgens die conclusies, de onderzoeksmagistraat de kenmerken van de georganiseerde criminaliteit heeft beschreven "in verband met een fraudezaak die
over petroleumproducten gaat en die thans door het parket te Brussel wordt onderzocht", en zijn getuigenis als volgt heeft besloten:
"Als ik dan de Duitse empirische definitie hanteer, die de procureurs-generaal
bijtreden - een definitie met vijf algemene kenmerken en drie bijkomende elementen - en deze toepas op het voorbeeld dat ik net heb gegeven, kom ik tot de
volgende conclusie: wat de algemene kenmerken betreft, het moet ten eerste
gaan om misdrijven die elk op zichzelf of in hun totaliteit van aanzienlijke betekenis zijn, welnu, de omvang van de fraude en de gebruikte methoden beantwoorden aan het eerste punt van de definitie: meer dan 100 witte pompen, sociaal-rechtelijke problemen, de witwasproblematiek, sporen van drugsgelden en
herinvestering in Pakistan na de doorreis in België, BTW- en accijnsfraude.
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Ten tweede is er het streven naar winst of macht. In het genoemde voorbeeld
gaat het alleen al voor de BTW-carrousel, zonder nog te spreken van de accijnzen, om een fiscale strop van meer dan een miljard. Het tweede algemene kenmerk - het streven naar winst of macht - is dus zeker aanwezig.
Derde element: gedurende een vrij lange of onbepaalde periode. In het gegeven voorbeeld hebben de fraude en de gebruikte methoden meer dan vier jaar geduurd.
Vierde element: meer dan twee betrokken personen handelen samen. De harde
kern telt zo'n tiental personen maar op de verschillende niveaus zijn zo'n 200
personen bij de zaak betrokken, met name pomphouders en mensen die bij de
witte pompen werken.
Ten slotte moet er - vijfde algemeen kenmerk - een taakverdeling zijn. Om
deze fraude op poten te zetten, was duidelijk een bepaalde graad van organisatie
nodig. Ik geloof dat niemand dat kan tegenspreken.
Vervolgens zijn er de specifieke kenmerken. Ten eerste is er het gebruik van
commerciële structuren. Bij het gegeven voorbeeld zijn verschillende Belgische
vennootschappen betrokken, Luxemburgse en Duitse schijnvennootschappen en
Pakistaanse vennootschappen. Er is dus wel degelijk gebruik gemaakt van commerciële structuren.
Tweede specifiek element: het gebruik van geweld of andere intimidatietechnieken. In het genoemde voorbeeld durfden arbeidskrachten, die clandestien in
België verbleven na schijnhuwelijken en die in het zwart werkten, uit schrik niet
eerlijk op onze vragen antwoorden omdat ze bedreigd waren door leidende figuren uit de genoemde vennootschappen. Ook dit specifieke element was dus aanwezig.
Het derde element, namelijk de invloed op het politieke leven, de media, het
openbaar bestuur, de justitie of het bedrijfsleven, is in dit geval ook van toepassing aangezien weinig gewetensvolle douanebeambten de oplichters hebben geholpen om valse douanedocumenten te fabriceren met valse stempels, zodat de
petroleumproducten illegaal in België konden worden binnengesmokkeld";
Overwegende dat de raadkamer in de verwijzingsbeschikking van 8 mei 2003
preciseert dat "op grond van het in het debat voorgelegde officieel verslag van de
parlementaire commissie kan worden aangenomen dat de onderzoeksmagistraat
wel degelijk deze zaak in gedachten had toen hij de hem verweten beschouwingen heeft gegeven"; dat het bestreden arrest die vermelding niet tegenspreekt;
Overwegende dat, bijgevolg, de appèlrechters, ook al hebben ze er niet op gewezen dat de onderzoeksrechter zijn onpartijdigheidsplicht verder nog zou hebben verzuimd, het algemeen rechtsbeginsel inzake de onpartijdigheid van de
rechter miskennen wanneer zij oordelen dat de verklaringen van de onderzoeksmagistraat die hierboven zijn weergegeven, "zijn geschiktheid om een onpartijdig onderzoek te voeren, wettig niet in het gedrang brengen";
Dat, bijgevolg, de appèlrechters hun beslissing om de daden van onderzoek die
deze magistraat na 14 maart 1997 heeft gesteld en zijn verslag aan de raadkamer
als regelmatig te beschouwen, niet naar recht verantwoorden;
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Dat het door beide eisers aangevoerde middel gegrond is;
C. Op het cassatieberoep van A.K. tegen het arrest van 9 december 2003:
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing betreffende het
bestaan van voldoende bezwaren:
Overwegende dat een dergelijke beslissing geen eindbeslissing is in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering en noch over een bevoegdheidsgeschil noch met toepassing van de artikelen 135 en 235bis van datzelfde wetboek uitspraak doet;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die gewezen is
met toepassing van artikel 135, §2 van het Wetboek van Strafvordering:
Over het eerste middel:
Overwegende dat eenstemmigheid van de leden van de kamer van inbeschuldigingstelling, luidens artikel 211bis van het Wetboek van Strafvordering, vereist
is in geval van wijziging van een beschikking tot buitenvervolgingstelling; dat
zulks niet het geval is wanneer dat rechtscollege, op het hoger beroep van het
openbaar ministerie, zich ertoe beperkt de periode van de misdrijven, die door de
raadkamer in aanmerking was genomen voor misdrijven die de verwijzing van
de inverdenkinggestelde door dat rechtscollege verantwoordden, te verlengen;
Dat het middel, dat het tegendeel betoogt, faalt naar recht;
Over het tweede middel:
Wat beide onderdelen samen betreft:
Overwegende dat eiser de appèlrechters verwijt geen antwoord te hebben gegeven op zijn conclusie, waarin hij de verjaring van de strafvordering aanvoert,
en de artikelen 21 en 22 van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering te hebben geschonden, alsook de
artikelen 193, 196 en 197 van het Strafwetboek;
Overwegende dat artikel 149 van de Grondwet niet van toepassing is op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de regeling van de rechtspleging;
Overwegende dat uit de omstandigheid alleen dat een beslissing van een onderzoeksgerecht niet regelmatig met redenen omkleed zou zijn, geen schending
van artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden kan worden afgeleid;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat het arrest vermeldt "dat de in de telastlegging A bedoelde
valsheden, met inbegrip van A3, A7 en A10, gesteld dat ze bewezen zijn, zouden
zijn opgesteld 'met het opzet de in de telastleggingen C, F en G bedoelde feiten
te plegen'; dat, bijgevolg, ook al wordt [eiser] niet vervolgd wegens de telastleggingen C, F en G, het gebruik van de in de telastleggingen A3, A7 en A10 bedoelde valse stukken kon zijn voortgezet, zo niet tot 29 september 1998 (telastlegging F3), dan toch tot, op zijn minst, 31 december 1996 (telastlegging C)";
Dat, aldus, de appèlrechters antwoorden op eisers conclusie door ze af te wijzen en hun beslissing regelmatig met redenen omkleden; dat ze niet gehouden
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waren daarenboven te antwoorden op eisers kritiek met betrekking tot de duur
van de dienstige uitwerking van de van valsheid betichte stukken, aangezien
deze, wegens hun beslissing, niet langer steekhoudend zijn;
Overwegende dat zij, door bij hun beoordeling van de verjaring van de strafvordering te vermelden dat de van valsheid betichte stukken zouden zijn opgesteld met het opzet feiten te plegen waarvoor de periode van de misdrijven respectievelijk eindigt op 31 december 1996 (telastlegging C), 29 september 1998
(telastlegging F) en 7 juni 1996 (telastlegging G), de verlenging van de dienstig
geachte uitwerking van die stukken tot de door hen in aanmerking genomen data
naar recht verantwoorden;
Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest van 18 november 2003, in zoverre het uitspraak
doet ten aanzien van M.A.K. en K.S.;
Verwerpt de cassatieberoepen van A.K.;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigd arrest;
Veroordeelt eiser A.K. in de kosten van zijn cassatieberoepen en laat de kosten
van de cassatieberoepen van de andere twee eisers ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer
van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
7 april 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. de Codt – Andersluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe, R. Forestini, Brussel en H. Van Bavel, Brussel.

Nr. 190
2° KAMER - 7 april 2004

1º MISDRIJF — GEPLEEGD IN HET BUITENLAND – MISDRIJF GEPLEEGD DOOR EEN
BELG TEGEN EEN VREEMDELING – VERVOLGING IN BELGIË – VOORWAARDE.
2° MISDRIJF — GEPLEEGD IN HET BUITENLAND – MISDRIJF GEPLEEGD DOOR EEN
BELG TEGEN EEN VREEMDELING – VERVOLGING IN BELGIË – OFFICIEEL BERICHT VAN DE OVERHEID
VAN HET LAND WAAR HET MISDRIJF IS GEPLEEGD – VORM.
3° MISDRIJF — GEPLEEGD IN HET BUITENLAND – MISDRIJF GEPLEEGD DOOR EEN
BELG TEGEN EEN VREEMDELING – VERVOLGING IN BELGIË – OFFICIEEL BERICHT VAN DE OVERHEID
VAN HET LAND WAAR HET MISDRIJF IS GEPLEEGD – BEVOEGDE BUITENLANDSE OVERHEID.
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4° BETICHTING VAN VALSHEID – STRAFZAKEN – CASSATIEGEDING –
VALSHEIDSVORDERING INGESTELD N.A.V. EEN CASSATIEBEROEP – BEGRIP.
1° Het officieel bericht dat aan de Belgische overheid wordt gegeven door de overheid van
het land waar het misdrijf door een Belg tegen een vreemdeling is gepleegd, moet
voorafgaan aan de vervolging van die Belg in België. (Art. 7, §2 V.T.Sv.)
2° Het officieel bericht dat aan de Belgische overheid wordt gegeven door de overheid van
het land waar het misdrijf door een Belg tegen een vreemdeling is gepleegd, is aan geen
enkele vormvereiste onderworpen; het doet niet ter zake dat de ondertekenaar ervan niet
bij naam is genoemd, aangezien het voor de geldigheid van dat bericht voldoende is dat
de stukken en de omstandigheden van de rechtspleging geen enkele twijfel laten bestaan
over de authenticiteit ervan1. (Art. 7, §2 V.T.Sv.)
3° De wet preciseert niet welke buitenlandse overheid bevoegd is om aan de Belgische
overheid het officieel bericht te geven van het misdrijf dat door een Belg tegen een
vreemdeling is gepleegd buiten het grondgebied van het Koninkrijk. (Art. 7, §2 V.T.Sv.)
4° De vordering tot betichting van valsheid, die n.a.v. een cassatieberoep in strafzaken
wordt ingesteld, bestaat erin het bewijs uit een voorgelegd stuk te betwisten, dat een
bewijs oplevert zolang het niet van valsheid wordt beticht2.
(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0061.F – P.04.0371.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 december 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
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 en verschillende grieven in een
andere.
Een verzoekschrift tot betichting van valsheid is neergelegd op de griffie van
het Hof.
Een eensluidend verklaard afschrift van die stukken is aan dit arrest gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het cassatieberoep en het verzoek tot betichting van valsheid, die respectievelijk het voorwerp uitmaken van de zaken die zijn ingeschreven op de algemene rol van het Hof onder de nummers P.04.0061.F en
P.04.0371.F, samenhangend zijn;
Dat er grond bestaat tot voeging;
1 G. BELTJENS, Encyclopédie du droit criminel belge, tweede dl., Le Code d'instruction criminelle et
les lois spéciales, dl. I, Brussel, Bruylant, 1903, nr. 8, sub art. 8 V.T.Sv., waarin de concl. van h.
LECLERCQ wordt geciteerd, vóór Cass., 30 dec. 1861, B.J. 1862, 1222, en het verslag van de h. NYPELS,
Législation criminelle de la Belgique, Code de procédure pénale, p. 10, nr. 22.
2 Zie Cass., 12 nov. 2003, A.R. P.03.1248.F, nr. 567.
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A. Op het cassatieberoep:
Over het eerste middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest, terwijl het preciseert dat “[zijn] exacte datum niet
leesbaar is wegens het aanbrengen van het zegel van de betrokken overheid”,
vaststelt dat het officieel bericht van de overheid van het land waar het misdrijf
is gepleegd, bepaald bij artikel 7, §2, eerste lid van de Voorafgaande Titel van
het Wetboek van Strafvordering, in februari 1999 aan de Belgische overheid is
gegeven;
Dat die vaststelling van de appèlrechters, in tegenstelling tot wat het middel
aanvoert, toelaat na te gaan dat dit bericht vóór de vervolgingen is gegeven;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het officieel bericht, bepaald in artikel 7, § 2, eerste lid, aan
geen enkel vormvereiste is onderworpen en dat het niet ter zake doet dat de ondertekenaar ervan niet bij naam is genoemd, aangezien het voor de geldigheid
van dat bericht voldoende is dat de stukken en de omstandigheden van de rechtspleging geen enkele twijfel laten bestaan over de authenticiteit ervan;
Overwegende dat het arrest, tegenover de conclusie waarin eiser betoogt dat
het officieel bericht noch de ondertekening bevat noch de hoedanigheid vermeldt
van de persoon die bevoegd is om aangifte te doen van de misdrijven, stelt dat
dit bericht “uitgaat van het Thaise ministerie van buitenlandse zaken” en “dat het
wel degelijk ondertekend is door een welbepaalde persoon”; dat de appèlrechters
aldus antwoorden op eisers conclusie door er andere of ermee strijdige gegevens
tegenover te stellen, en hun beslissing regelmatig met redenen omkleden;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende, voor het overige, dat het onderdeel, dat in werkelijkheid de beoordeling in feite van de appèlrechters betwist, met betrekking tot de authenticiteit van het voormelde bericht, of voor het onderzoek ervan een onderzoek van
feiten vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is, niet ontvankelijk is;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat de appèlrechters, door te oordelen dat het officieel bericht
ondertekend was, terwijl het teken onderaan die akte volgens eiser slechts een
paraaf vormt, van die akte geen uitlegging geven die niet verenigbaar is met de
bewoordingen ervan en de bewijskracht ervan niet miskennen;
Dat het onderdeel wat dat betreft feitelijke grondslag mist;
Overwegende, voor het overige, dat het arrest vaststelt dat het ondertekende
bericht uitgaat van een buitenlandse overheid ; dat de appèlrechters aldus hun beslissing naar recht verantwoorden dat de strafvordering, met toepassing van het
voormelde artikel 7, ontvankelijk is in België;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel:
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Overwegende dat uit artikel 7, §2, eerste lid van de Voorafgaande Titel van het
Wetboek van Strafvordering, blijkt dat iedere Belg die zich in het buitenland
schuldig maakt aan een feit dat door de Belgische wet misdaad of wanbedrijf
wordt genoemd en waarop straf is gesteld bij de wet van het land waar het is gepleegd, in België slechts vervolgd kan worden als het misdrijf tegen een vreemdeling is gepleegd, op vordering van het openbaar ministerie en voor zover de
vervolging is voorafgegaan door een klacht van de benadeelde vreemdeling of
van zijn familie, of door een officieel bericht, aan de Belgische overheid gegeven
door het overheid van het land waar het misdrijf is gepleegd;
Overwegende dat de wet niet preciseert welke buitenlandse overheid bevoegd
is om dat bericht te geven;
Dat het middel, in zoverre het betoogt dat het alleen kan gaan om het ministerie van justitie van de vreemde Staat en niet, zoals te dezen, om het ministerie
van buitenlandse zaken, faalt naar recht;
Overwegende, voor het overige, dat de appèlrechters, aangezien zij, op grond
van de beoordeling in feite van de stukken en omstandigheden van de rechtspleging, niet twijfelden aan de authenticiteit van dat officieel bericht en vaststelden
dat het uitging van de buitenlandse overheid, niet gehouden waren te antwoorden
op de conclusies waarin eiser betoogde dat dit bericht “de hoedanigheid niet vermeldt van de persoon die bevoegd is om van de misdrijven aangifte te doen”;
Dat het middel, in zoverre het het tegendeel aanvoert, niet kan worden aangenomen;
Over de grieven:
Overwegende dat de grieven, die de beoordeling in feite van de appèlrechters
bekritiseren, met name wat betreft de authenticiteit van het Thais dossier en van
het officieel bericht, maar ook wat betreft het bestaan van aanwijzingen van
schuld, of voor het onderzoek ervan een onderzoek van feiten vereisen, waarvoor
het Hof niet bevoegd is, niet ontvankelijk zijn;
Overwegende dat de grief die het arrest verwijt “het arrest van cassatie van 12
november 1973 te hebben ontweken”, niet ontvankelijk is, aangezien miskenning
van de rechtspraak geen aanleiding geeft tot cassatie;
Overwegende dat ook de grief die niet preciseert welke vordering, verweer of
exceptie in eisers conclusie het arrest niet zou hebben beantwoord, niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
B. Over de vordering tot betichting van valsheid:
Overwegende dat de vordering tot betichting van valsheid, die naar aanleiding
van het cassatieberoep in strafzaken wordt ingesteld, erin bestaat het bewijs ten
gevolge van een voorgelegd stuk te betwisten, dat bewijs oplevert zolang het niet
van valsheid wordt beticht;
Dat het verzoekschrift, in zoverre het gericht is tegen stukken van het strafdossier die deze bewijswaarde niet hebben, met name “tegen de fotokopieën van de
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gedrukte stukken die officieel bericht worden genoemd, en tegen alle beweringen
van het openbaar ministerie”, alsook tegen de oproeping om te verschijnen, niet
ontvankelijk is;
Dat het eveneens niet ontvankelijk is, in zoverre het gericht is tegen “de beweringen […] van de rechtbank van eerste aanleg en van het hof van beroep”, aangezien een rechterlijke beslissing niet van valsheid kan worden beticht, alleen op
grond dat ze zou steunen op een beoordeling van stukken die eiser van valsheid
beticht, en die van zijn beoordeling verschilt;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep en het verzoek tot betichting van valsheid;
Veroordeelt eiser in de kosten.
7 april 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 191
2° KAMER - 7 april 2004

1º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — SCHORSING - INLEIDING VOOR
HET VONNISGERECHT - MAXIMUMPERIODE VAN ÉÉN JAAR - WIJZIGING VAN TAAL - VERWIJZING VAN
DE ZAAK NAAR HET DICHTSBIJZIJNDE RECHTSCOLLEGE VAN DEZELFDE RANG - GEVOLG.
2º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE
AANLEG — STRAFZAKEN - GEDEKTE NIETIGHEID - VOORWAARDEN.
3º CASSATIEMIDDELEN — ALLERLEI - MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE
AKTEN - BEGRIP.
1º De schorsing van de verjaring van de strafvordering vanaf de datum van de terechtzitting
waarop de strafvordering is ingeleid voor het vonnisgerecht, dekt m.n. de volledige
vonnisprocedure in eerste aanleg; tijdens die maximumperiode van één jaar begint de
verjaringstermijn niet opnieuw te lopen de dag na de uitspraak van het vonnis tot
verwijzing van de zaak naar het dichtstbijzijnde rechtscollege van dezelfde rang maar
met een andere voertaal, tot de dag waarop de zaak is behandeld door dat
verwijzingsgerecht. (Art. 24 V.T.Sv.)
2º Al wordt de dagvaarding van de beklaagde om voor de politierechtbank te verschijnen,
met toepassing van de artt. 14 en 40, eerste lid, Taalwet Gerechtszaken, geacht nietig te
zijn, toch wordt die nietigheid gedekt door een op tegenspraak gewezen, nietvoorbereidend vonnis, dat door dat rechtscollege is gewezen zonder dat die nietigheid is
aangevoerd1. (Art. 40, tweede lid Taalwet Gerechtszaken)
3º De grief die erin bestaat de appèlrechters te verwijten uitspraak te hebben gedaan over
de geldigheid van de aanhangigmaking van de zaak bij de politierechtbank, met
schending van art. 14, Taalwet Gerechtszaken, vormt geen miskenning van de
bewijskracht van de akten. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)

1 Zie Cass., 6 mei 1998, A.R. P.98.0094.F, nr. 224.
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(P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0074.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 27 november 2003 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Nijvel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert vijf 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 wegverkeersovertredingen, krachtens artikel 68 van de wet
betreffende de politie over het wegverkeer, verjaren door verloop van een jaar te
rekenen van de dag waarop de overtreding is begaan;
Overwegende dat eiser is vervolgd wegens overtreding, op 27 juli 2000, van
de artikelen 11.2.1, a en b van het Wegverkeersreglement en 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 de verjaring van de strafvordering voor de laatste keer is gestuit door de
betekening van het dagvaardingsbevel van 23 juli 2001;
Dat die verjaring, overeenkomstig artikel 24 van de Voorafgaande Titel van
het Wetboek van Strafvordering, zoals het te dezen van toepassing is, werd geschorst vanaf 31 oktober 2001, datum waarop de strafvordering werd ingeleid
voor de Politierechtbank te Leuven, voor een maximumperiode van een jaar,
waarbij die periode met name de volledige vonnisprocedure in eerste aanleg
dekt; dat de verjaringstermijn, in tegenstelling tot wat het middel aanvoert, niet
heeft gelopen van 29 november 2001, de dag na de uitspraak van het vonnis
waarbij die rechtbank de verwijzing van de zaak heeft bevolen naar het dichtstbijzijnde rechtscollege van dezelfde rang maar met het Frans als voertaal, tot 26
april 2002, datum waarop de zaak is behandeld door de Politierechtbank te Nijvel, afdeling Waver;
Dat de verjaring van de strafvordering opnieuw voor een periode van een jaar
is geschorst vanaf 14 augustus 2002, datum van de inleiding van de zaak voor de
correctionele rechtbank, waarbij de hogere beroepen van eiser en van het openbaar ministerie aanhangig zijn gemaakt, maar heeft gelopen van 10 oktober
2002, datum waarop die rechtbank heeft beslist het onderzoek van de zaak te
verdagen met het oog op het verrichten van een aanvullende daad van onderzoek,
tot 13 maart 2003, dag waarop de appèlrechters dat onderzoek hebben voortgezet;
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Dat de strafvordering, zoals het bestreden vonnis vaststelt, dus niet was verjaard op de datum van de uitspraak;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel:
Overwegende dat, luidens artikel 40, tweede lid van de wet van 15 juni 1935
op het gebruik der talen in gerechtszaken, elk niet zuiver voorbereidend vonnis
of arrest dat op tegenspraak werd gewezen, de nietigheid dekt van het exploot en
van de overige akten van rechtspleging die het vonnis of het arrest zijn voorafgegaan;
Overwegende dat, al wordt de dagvaarding van eiser om voor de Politierechtbank te Nijvel, afdeling Waver te verschijnen, met toepassing van de artikelen 14
en 40, eerste lid van die wet, geacht nietig te zijn, deze nietigheid, die voor de
eerste keer pas in hoger beroep is aangevoerd, toch gedekt zou zijn door voornoemd vonnis, dat niet zuiver voorbereidend is en dat op tegenspraak is gewezen;
Overwegende, voor het overige, dat de grief die erin bestaat de appèlrechters
te verwijten uitspraak te hebben gedaan over de geldigheid van de aanhangigmaking van de zaak bij de Politierechtbank te Nijvel, afdeling Waver, met schending van artikel 14 van de wet van 15 juni 1935, geen miskenning van de bewijskracht van de akten vormt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
(...);
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
7 april 2004 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter
– Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. P. Loix,
Luik.

Nr. 192
2° KAMER - 7 april 2004

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - OP CONCLUSIE VERMELDING.
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - OP
CONCLUSIE - REDENGEVING.
3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - OP CONCLUSIE - REDENGEVING.
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4º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - STRAFZAKEN - VERMOEDEN VAN
ONSCHULD - BEGRIP.
5º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER - RAADKAMER - BESCHIKKING OVER DE REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - HOGER
BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ONTVANKELIJK BEROEP - BEVOEGDHEID.
1º Geen enkele wettelijke bepaling vereist dat de beslissingen van de strafgerechten
melding maken van de neerlegging van conclusies; uit de omstandigheid alleen dat de
rechter ze niet in zijn beslissing heeft vermeld, kan niet worden afgeleid dat hij ze zou
hebben genegeerd1. (Art. 780 Ger.W.)
2º en 3° Aangezien de wet een debat op tegenspraak heeft ingevoerd voor de raadkamer
en de kamer van inbeschuldigingstelling, die de rechtspleging moeten regelen aan het
eind van het voorbereidend onderzoek, volgt hieruit dat de inverdenkinggestelde het
recht heeft conclusie te nemen voor die gerechten en dat deze derhalve gehouden zijn
ze te beantwoorden; de onaantastbare bevoegdheid van die gerechten om het bestaan
van bezwaren te beoordelen, die zij niet hoeven te preciseren, ontslaat hen niet van de
verplichting de conclusie van de inverdenkinggestelde te beantwoorden, die hetzij een
exceptie van onbevoegdheid van het onderzoeksgerecht hetzij een exceptie opwerpen,
of aanvoeren dat het verweten feit, al stond het vast, geen strafbaar misdrijf vormt2. (Artt.
127, 128, 129, 130, 135, 223, 229 en 231 Sv.)
4º De vermelding dat een feit strafbaar is, impliceert geen enkele beslissing over de schuld
van de personen die het zouden hebben gepleegd en miskent bijgevolg het algemeen
rechtsbeginsel betreffende het vermoeden van onschuld niet3. (Algemeen rechtsbeginsel
van het vermoeden van onschuld)
5º Wanneer bij de kamer van inbeschuldigingstelling een beroep aanhangig is gemaakt, dat
gericht is tegen een beschikking over de regeling van de rechtspleging, en dat beroep
ontvankelijk is, kan ze zelf alle beslissingen wijzen die de raadkamer had kunnen nemen,
met inbegrip van die welke uitsluitend tot haar bevoegdheid behoren4.
(P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0260.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 3 februari 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert drie middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend ver1 Zie Cass., 23 mei 1977, A.C. 1977, 971; 20 feb. 2002, A.R. P.01.1517.F, nr. 124.
2 Zie Cass., 2 juli 1951, A.C. 1951, 663, met noot R.H.; Rev.dr.pén. 1951-52, 182 tot 185.
3 Zie Cass., 24 juni 1986, A.R. 619, nr. 671.
4 Zie concl. van de heer SPREUTELS, toen adv.-gen. bij het Hof van Beroep te Brussel, vóór Brussel,
k.i., 18 feb. 1993, Rev.dr.pén. 1996, 666; H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure
pénale, La Charte, 2001, p. 592.
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klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing volgens welke
de tegen eiser ingestelde strafvordering niet verjaard is;
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die
1. verklaart dat er geen grond bestaat om eiser te vervolgen wegens de telastlegging J.1:
Overwegende dat het cassatieberoep, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk
is;
2. zegt dat er tegen eiser voldoende bezwaren bestaan wegens de telastleggingen G, J.2, U.1 tot U.7 en Y.1:
Overwegende dat die beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel
416, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering, en vreemd is aan de in het
tweede lid van dat artikel bedoelde gevallen;
Dat het cassatieberoep, dat ingesteld is vóór de eindbeslissing, niet ontvankelijk is;
C. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die eiser verwijst
naar de correctionele rechtbank:
Over het eerste middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat geen enkele wettelijke bepaling vereist dat de beslissingen
van de strafgerechten melding maken van de neerlegging van conclusies; dat uit
de omstandigheid alleen dat de rechter ze niet in zijn beslissing heeft vermeld,
niet kan worden afgeleid dat hij ze zou hebben genegeerd;
Dat het onderdeel, wat dat betreft, faalt naar recht;
Overwegende, voor het overige, dat het arrest niet verwijst naar eisers conclusie, met de vermelding dat deze een stuk neerlegt; dat de appèlrechters aldus de
bewijskracht van die conclusie niet hebben kunnen miskennen;
Dat het onderdeel, wat dat betreft, feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat, enerzijds, de artikelen 127, 135 en 223 van het Wetboek
van Strafvordering een debat op tegenspraak hebben ingevoerd voor de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling, die de rechtspleging moeten regelen aan het eind van het voorbereidend onderzoek, zodat hieruit volgt dat de inverdenkinggestelde het recht heeft conclusie te nemen voor die gerechten en dat
deze derhalve gehouden zijn ze te beantwoorden;
Overwegende dat, anderzijds, uit de artikelen 128, 129, 130, 229 en 231 van
het Wetboek van Strafvordering voortvloeit dat de wet zich volledig verlaat op
het oordeel van de raadkamer en van de kamer van inbeschuldigingstelling om

630

HOF VAN CASSATIE

7.4.04 - Nr. 192

een antwoord te geven op de vraag of het onderzoek bezwaren tegen de inverdenkinggestelde heeft opgeleverd en of die bezwaren volstaan om een verwijzing
naar het vonnisgerecht te verantwoorden;
Dat het onderzoeksgerecht, dat niet gehouden is die bezwaren te preciseren,
door de vaststelling alleen dat ze bestaan regelmatig antwoordt op de conclusie
die het bestaan ervan betwist;
Overwegende, evenwel, dat de aan het onderzoeksgerecht toegekende, onaantastbare bevoegdheid om de bezwaren te beoordelen, het niet ontslaat van de verplichting de conclusie van de inverdenkinggestelde te beantwoorden, die hetzij
een exceptie van onbevoegdheid van het onderzoeksgerecht hetzij een exceptie
opwerpt, hetzij aanvoert dat het verweten feit, al stond het vast, geen strafbaar
misdrijf vormt;
Overwegende dat eiser, in de conclusie die hij neergelegd heeft op de terechtzitting van 20 januari 2004 van de kamer van inbeschuldigingstelling, op grond
van feitelijke gegevens betoogde dat, enerzijds, de drie bestanddelen van valsheid in geschriften - verdraaiing van de waarheid, bedrieglijk opzet of oogmerk
om te schaden, reële of mogelijke schade - te dezen niet waren verenigd, en dat,
anderzijds, het materieel bestanddeel van de wanbedrijven van oplichting niet
was bewezen; dat eiser hieruit afleidt dat er jegens hem geen enkel "afdoend bezwaar" bestaat;
Overwegende dat eiser, met die conclusie, noch een exceptie van onbevoegdheid van het onderzoeksgerecht, noch een exceptie opwierp, noch betoogde dat
de verweten feiten, al waren ze vaststaand, geen strafbare misdrijven vormden;
Dat het bestreden arrest die conclusie derhalve beantwoordt door vast te stellen
dat er voldoende bezwaren bestaan om eiser naar de correctionele rechtbank te
verwijzen wegens de hierboven sub B.2 vermelde telastleggingen;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel:
Overwegende dat de vermelding volgens welke een feit strafbaar is, geen enkele beslissing impliceert over de schuld van de personen die het zouden hebben
gepleegd en bijgevolg het algemeen rechtsbeginsel van het vermoeden van onschuld niet miskent;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het derde middel:
Overwegende dat het middel de kamer van inbeschuldigingstelling verwijt de
zaak aan zich te hebben getrokken door uitspraak te doen over de regeling van de
rechtspleging en aldus het recht van verdediging te hebben miskend;
Overwegende dat het bestreden arrest, in tegenstelling tot wat eiser betoogt, de
zaak niet aan zich trekt;
Dat uit de processtukken immers volgt dat bij de kamer van inbeschuldigingstelling het hoger beroep van de procureur des Konings tegen een beschikking
van de raadkamer aanhangig was gemaakt, waarbij de raadkamer beslist had dat
er geen grond bestond om uitspraak te doen over zijn vorderingen en de uitoefe-
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ning van de strafvordering aldus had aangetast;
Dat, wanneer bij de kamer van inbeschuldigingstelling, zoals te dezen, een beroep aanhangig is gemaakt dat gericht is tegen een beschikking over de regeling
van de rechtspleging, en dat beroep ontvankelijk is, ze zelf alle beslissingen kan
wijzen die de raadkamer had kunnen nemen, met inbegrip van die welke uitsluitend tot haar bevoegdheid behoren;
Dat de kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak doet ingevolge de devolutieve kracht van het hoger beroep van het openbaar ministerie en met toepassing van artikel 230 van het Wetboek van Strafvordering, eiser niet van de noodzaak op de hoogte hoefde te brengen om zich te verdedigen tegen het bestaan
van voldoende bezwaren, een verweer dat hij trouwens heeft aangevoerd in de
conclusie die voor hem is neergelegd op de terechtzitting van 20 januari 2004;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat er geen enkele onregelmatigheid, verzuim of nietigheidsgrond met betrekking tot het verwijzingsarrest bestaat;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
7 april 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 193
2° KAMER - 7 april 2004

1º DESKUNDIGENONDERZOEK - STRAFZAKEN - NIETIGHEID VAN EEN
DESKUNDIGENVERSLAG - DAAROPVOLGENDE DESKUNDIGENVERSLAGEN - NIETIGHEIDSGROND ALGEMENE RECHTSBEGINSELEN - BEGRIP.
2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEGRIP - DESKUNDIGENONDERZOEK STRAFZAKEN - NIETIGHEID VAN EEN DESKUNDIGENVERSLAG - DAAROPVOLGENDE
DESKUNDIGENVERSLAGEN - NIETIGHEIDSGROND.
3º DESKUNDIGENONDERZOEK - STRAFZAKEN - NIETIGHEID VAN EEN
DESKUNDIGENVERSLAG - DAAROPVOLGENDE DESKUNDIGENVERSLAGEN - NOODZAKELIJK VERVOLG
VAN DE VERNIETIGDE AKTE - ONDERZOEKSGERECHTEN - FEITELIJKE BEOORDELING.
4º ONDERZOEKSGERECHTEN - DESKUNDIGENVERSLAG - NIETIGHEID VAN EEN
DESKUNDIGENVERSLAG - DAAROPVOLGENDE DESKUNDIGENVERSLAGEN - NOODZAKELIJK VERVOLG
VAN DE VERNIETIGDE AKTE - FEITELIJKE BEOORDELING.
5º DESKUNDIGENONDERZOEK - STRAFZAKEN - DESKUNDIGE - AANWIJZING VORDERING - VORM - ALGEMENE RECHTSBEGINSELEN - BEGRIP.
6º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEGRIP - DESKUNDIGENONDERZOEK -
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STRAFZAKEN - DESKUNDIGE - AANWIJZING - VORDERING - VORM.
7º DESKUNDIGENONDERZOEK - STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER DESKUNDIGE DIE MONDELING GEVORDERD WORDT - LATERE SCHRIFTELIJKE VORDERING REGELMATIGHEID.
8º ONDERZOEKSRECHTER - DESKUNDIGENONDERZOEK - DESKUNDIGE DIE
MONDELING GEVORDERD WORDT - LATERE SCHRIFTELIJKE VORDERING - REGELMATIGHEID.
1º en 2° Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk "de nietigheid van een
deskundigenverslag moet leiden tot de nietigheid van de daaropvolgende
deskundigenverslagen die, zelfs maar gedeeltelijk, gegrond zijn op het nietig verklaarde
verslag".
3º en 4° Wanneer de nietigheid van een deskundigenverslag is uitgesproken, beoordelen
de onderzoeksgerechten in feite dat de daaropvolgende deskundigenverslagen niet het
noodzakelijk vervolg vormen van de vernietigde akte, aangezien ze niet gegrond zijn op
de resultaten van het eerste deskundigenverslag maar het gevolg zijn van nieuwe of
andere onderzoekingen.
5º en 6° Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk "de deskundige,
alvorens zijn opdracht te vervullen, bij name moet worden aangeduid in een schriftelijke
en gedagtekende vordering".
7º en 8° Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de onderzoeksrechter, die een
deskundige mondeling heeft gevorderd, diens aanwijzing te bevestigen in een
schriftelijke vordering, die is opgesteld terwijl die deskundige reeds aan zijn opdracht is
begonnen1.
(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0391.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 februari 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die gewezen is
met toepassing van artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering:
Over het eerste middel:
Overwegende dat er geen algemeen rechtsbeginsel bestaat volgens hetwelk "de
nietigheid van een deskundigenverslag moet leiden tot de nietigheid van de daaropvolgende deskundigenverslagen die, zelfs maar gedeeltelijk, gegrond zijn op
1 Zie Cass., 25 okt. 2000, A.R. P.00.1337.F, nr. 576.
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het nietig verklaarde verslag";
Dat het middel, in zoverre daarin het tegendeel wordt aangevoerd, faalt naar
recht;
Overwegende, voor het overige, dat de artikelen 131, §1 en 235, §6 van het
Wetboek van Strafvordering, bepalen dat de onderzoeksgerechten, wanneer ze
een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid vaststellen die invloed heeft op een
handeling van het onderzoek, als daartoe grond bestaat de nietigheid van die handeling of van een deel of het geheel van de daaropvolgende rechtspleging uitspreken;
Overwegende dat het arrest in substantie beslist dat de deskundigenverslagen
die op 15 december 2000 en 9 maart 2001 zijn neergelegd, niet het noodzakelijk
vervolg vormen van de vernietigde akte, aangezien ze niet gegrond zijn op de resultaten van het eerste deskundigenverslag maar het gevolg zijn van nieuwe of
andere onderzoekingen;
Overwegende dat het middel alleen kritiek uit op die beoordeling in feite door
de kamer van inbeschuldigingstelling; dat het onderzoek ervan een onderzoek
van feiten vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is;
Dat het middel wat dat betreft niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel:
Overwegende dat er geen algemeen rechtsbeginsel bestaat volgens hetwelk "de
deskundige, alvorens zijn opdracht te vervullen, bij name moet worden aangeduid in een schriftelijke en gedagtekende vordering";
Overwegende dat geen enkele wettelijke bepaling de onderzoeksrechter, die
een deskundige mondeling heeft gevorderd, verbiedt diens aanwijzing te bevestigen in een schriftelijke vordering, die is opgesteld terwijl die deskundige reeds
aan zijn opdracht was begonnen;
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;
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing tot bevestiging
van de verordening tot gevangenneming:
Overwegende dat het arrest niet de onmiddellijke tenuitvoerlegging van eisers
gevangenneming beveelt;
Dat het cassatieberoep, bijgevolg, niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
C. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beschikking tot verwijzing:
Overwegende dat het arrest geen enkele wetschending en geen enkele nietigheid bevat waarvan het onderzoek, in de huidige stand van de zaak, aan het Hof
is voorgelegd;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;

634

HOF VAN CASSATIE

7.4.04 - Nr. 193

Veroordeelt eiser in de kosten.
7 april 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. P. Roosens, Bergen.

Nr. 194
2° KAMER - 13 april 2004

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE —
TUCHTZAKEN - VORDERING TOT ONTTREKKING - GEWETTIGDE VERDENKING ONTVANKELIJKHEID.
2º OPENBAAR MINISTERIE - VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR
EEN ANDERE - TUCHTZAKEN - VORDERING TOT ONTTREKKING - GEWETTIGDE VERDENKING ONTVANKELIJKHEID.
3º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE —
TUCHTZAKEN - VORDERING TOT ONTTREKKING - GEWETTIGDE VERDENKING - PROVINCIALE
RAAD VAN DE ORDE DER GENEESHEREN - BIJZITTER - ONTVANKELIJKHEID.
4º GENEESKUNDE — BEROEPSORDEN - VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN
ANDERE - TUCHTZAKEN - VORDERING TOT ONTTREKKING - GEWETTIGDE VERDENKING PROVINCIALE RAAD VAN DE ORDE DER GENEESHEREN - BIJZITTER - ONTVANKELIJKHEID.
5º ARTS - PROVINCIALE RAAD VAN DE ORDE DER GENEESHEREN BIJZITTER - VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - TUCHTZAKEN - VORDERING TOT
ONTTREKKING - GEWETTIGDE VERDENKING - ONTVANKELIJKHEID.
1º en 2° Een vordering tot onttrekking wegens gewettigde verdenking kan alleen worden
ingesteld door een partij of, in de bij wet bepaalde gevallen, door het O.M.1 (Artt. 138,
tweede lid, 650 en 651 Ger.W.)
3º, 4° en 5° Noch het recht om hoger beroep in te stellen tegen de beslissingen van de
provinciale raad van de Orde der Geneesheren, noch de andere bevoegdheden die de
wet aan de bijzitter toekent, noch zijn specifiek statuut maken het mogelijk de bijzitter van
die raad gelijk te stellen met het openbaar ministerie, teneinde hem, in soortgelijke
gevallen, het recht toe te kennen een vordering tot onttrekking in te stellen. (Artt. 138,
tweede lid, 650 en 651 Ger.W.; Art. 21 Artsenwet)
(V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0147.F)

I. Voorafgaande rechtspleging
Bij een op 5 april 2004 op de griffie van het Hof neergelegd verzoekschrift
vraagt verzoeker, in zijn hoedanigheid van magistraat-bijzitter van de raad van
de Orde der Geneesheren van de provincie Brabant, met het Frans als voertaal,
1 Zie Cass., 20 juni 2003, A.R. C.03.0269.N, nr. 371.
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dat de zaak die betrekking heeft op de tegen dokter T.H. ingestelde vervolgingen,
aan die raad zou worden onttrokken wegens gewettigde verdenking.
II. Rechtspleging voor het Hof
Gelet op de beschikking van 5 april 2004 van de eerste voorzitter van het Hof.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat verzoeker uiteenzet:
- dat de opdracht die bij wet is toegekend [aan de magistraat-bijzitter], hoofdzakelijk erin bestaat de regelmatigheid van de tuchtprocedure en de eerbiediging
van de aan de verdediging geboden waarborgen na te gaan; dat zijn rol dus niet is
beperkt tot het geven van een advies over de grond van de zaak; dat hij eveneens,
op onafhankelijke wijze, een hoger beroep kan instellen tegen een beslissing van
de provinciale raad;
- dat, gelet op de afwezigheid van een openbaar ministerie in de provinciale
raad die optreedt in tuchtzaken, de situatie waarin alle rechters van een rechtbank
zich onthouden, gelijkgesteld moet worden met die waarin alle raadsheren van
een provinciale raad zich onthouden; dat, als rekening wordt gehouden met de
rechtspraak over het eerste geval en met de wettelijke functie van de juridisch
bijzitter, deze laatste, in het tweede geval, bevoegd moet zijn om een verzoek in
te dienen bij het Hof van Cassatie teneinde de onttrekking van de zaak te vorderen ten voordele van een andere raad wanneer, zoals te dezen, alle raadsheren
wensen zich te onthouden;
- dat, ondanks het bepaalde in artikel 653 van het Gerechtelijk Wetboek, de
magistraat-bijzitter van de provinciale raad, net als het openbaar ministerie, geldig een verzoek tot onttrekking kan ondertekenen;
Overwegende dat een vordering tot onttrekking wegens gewettigde verdenking
alleen kan worden ingesteld door een partij of door het openbaar ministerie, in de
bij wet bepaalde gevallen;
Overwegende dat de bijzitter van de provinciale raad van de Orde der Geneesheren geen partij is in de zin van artikel 650 van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat, daarenboven, noch het recht om hoger beroep in te stellen tegen de beslissingen van de provinciale raad, dat de bijzitter in artikel 21 van het koninklijk
besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der Geneesheren wordt
toegekend, noch de andere bevoegdheden die de wet hem toekent, noch zijn specifiek statuut, hem gelijk kunnen stellen met het openbaar ministerie, teneinde
hem, in soortgelijke gevallen, het recht toe te kennen een vordering tot onttrekking in te stellen;
Dat het verzoekschrift kennelijk onontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Gelet op de artikelen 648, 650 en 656 van het Gerechtelijk Wetboek,
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Verwerpt de vordering;
Veroordeelt eiser in de kosten.
13 april 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal.

Nr. 195
2° KAMER - 13 april 2004

1º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - WERKING IN DE TIJD VERWERPING VAN EEN VROEGER UITLEVERINGSVERZOEK - GEVOLG.
2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL VERWERPING VAN EEN VROEGER UITLEVERINGSVERZOEK - GEVOLG.
3º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - EUROPEES
AANHOUDINGSBEVEL - WERKING IN DE TIJD - VERWERPING VAN EEN VROEGER
UITLEVERINGSVERZOEK - GEVOLG.
1º, 2° en 3° Behoudens toepassing van art. 44, §1, tweede en derde lid, of §§2 en 3 van de
Wet van 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, dienen de na 1
januari 2004 ontvangen verzoeken uitsluitend te worden beoordeeld volgens die wet,
zelfs indien vóór 1 januari 2004 een vroeger uitleveringsverzoek is afgewezen. (Art. 44
Wet 19 dec. 2003)
(FEDERALE PROCUREUR T. M.)

ARREST

(A.R. P.04.0513.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 30 maart 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels 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. Eerste en tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 44, §1, eerste lid van de wet van 19 december 2003
betreffende het Europees aanhoudingsbevel bepaalt: "Deze wet is van toepassing
op de aanhouding en overlevering van een gezochte persoon op grond van een
Europees aanhoudingsbevel tussen België en de andere lidstaten van de Europe-
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se Unie vanaf 1 januari 2004. De verzoeken om overlevering van vroegere datum
worden verder geregeld door de instrumenten die inzake uitlevering reeds bestaan";
Dat deze bepaling een overgangsregeling bevat voor uitleveringsverzoeken
ontvangen vóór 1 januari 2004, dit is vóór de inwerkingtreding van de wet van
19 december 2003;
Dat, behoudens indien artikel 44, §1, tweede en derde lid, of artikel 44, §2 en
§3 van deze wet moet worden toegepast, wat hier niet het geval blijkt te zijn, de
verzoeken ontvangen na 1 januari 2004 uitsluitend dienen te worden beoordeeld
volgens de wet van 19 december 2003, zelfs indien vóór 1 januari 2004 een vroeger uitleveringsverzoek is afgewezen;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat een Spaanse onderzoeksrechter op 30 januari 2004 een Europees aanhoudingsbevel heeft uitgevaardigd, dat met het Schengen Informatiesysteem werd
gesignaleerd aan België;
Overwegende dat het hof van beroep oordeelt dat "geen enkele wetsbepaling,
inzonderheid niet de overgangsbepaling van artikel 44 van de wet van 19 december 2003, toelaat een afgewezen uitleveringsverzoek opnieuw in te dienen via
een Europees aanhoudingsbevel";
Dat het arrest aldus zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat de onderdelen gegrond zijn;
B. Derde onderdeel
Overwegende dat het derde onderdeel geen antwoord behoeft;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
13 april 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. P. Bekaert, Brugge.

Nr. 196
1° KAMER - 15 april 2004

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - MODELOVEREENKOMST 1992 - OMVANG
VAN DE DEKKING - VAN DE VERZEKERING UITGESLOTEN SCHADE - SCHADE AAN HET VERZEKERD
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- VERZEKERD RIJTUIG - BEGRIP.

Overeenkomstig artikel 8, 1° modelovereenkomst 1992 is de schade aan het "verzekerd
rijtuig" van de verzekering uitgesloten; onder "verzekerd rijtuig" in deze bepaling wordt
niet alleen het in de bijzondere voorwaarden omschreven voertuig verstaan, maar ook
het aan een derde toebehorend motorrijtuig dat toevallig wordt bestuurd, dat eveneens
een verzekerd voertuig is wanneer het bestuurd wordt in de bij artikel 4, 1°, aanhef en b
van de modelpolis omschreven voorwaarden. (Artt. 4, 1°, b en 8, 1° K.B. 14 dec. 1992
betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen)
(K.B.C.-VERZEKERINGEN N.V. T. S.)

ARREST

(A.R. C.01.0236.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 22 december 2000 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Feiten en voorafgaande rechtspleging
P.V. bestuurde het voertuig Ford Fiesta van E.S. die als passagier meereed.
P.V. veroorzaakte een ongeval waarbij het voertuig van E.S. werd beschadigd
en beide inzittenden werden gekwetst.
W.V., vader van P.V., heeft bij eiseres een verzekeringsovereenkomst burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen afgesloten met betrekking tot een personenwagen Nissan.
E.S. vordert de vergoeding van de schade aan zijn voertuig mede van eiseres.
Deze eis werd in het bestreden vonnis toegewezen.
IV. Middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
- punt 5 van de begripsomschrijving en de artikelen 4.1°, b en 8.1° van de modelovereenkomst, gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 december 1992;
- artikel 3, §1, derde lid, 1° van de Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
- de artikelen 1134, 1162, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De rechtbank van eerste aanleg, na te hebben beslist dat P.V. aansprakelijk is voor het
verkeersongeval dat hij als bestuurder van het aan E.S. toebehorende voertuig veroorzaakte, veroordeelt eiseres in het bestreden vonnis, samen met P.V., tot betaling aan E.S. van
een provisioneel bedrag van 287.685 BEF, meer vergoedende en gerechtelijke intresten,
bestaande uit een vergoeding voor voertuigschade ten belope van 281.142 BEF en een
vergoeding voor medische kosten ten belope van 6.543 BEF.
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Vervolgens verleent de rechtbank aan E.S. tevens voorbehoud voor de overige lichamelijke schade, bevestigt het door de Politierechtbank te Leuven bij vonnis van 8 januari
1998 bevolen medisch deskundig onderzoek en verzendt de zaak in toepassing van artikel
1068, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek naar de eerste rechter.
De rechtbank steunt de beslissing, luidens welke eiseres gehouden is tot vergoeding van
de door E.S. geleden voertuigschade, op volgende motieven: "(...) dat (eiseres) stelt niet
gehouden te zijn de schade aan het voertuig van E.S. te vergoeden;
dat krachtens de polis P.91.027.944-00 op naam van E.S. in artikel 8.1 van de algemene
voorwaarden uitdrukkelijk is bepaald dat de schade aan het verzekerde voertuig uitgesloten is;
dat (eiseres) ook stelt dat krachtens de polis P.90.130.173-03 op naam van W.V. er
geen gehoudenheid van harentwegen kan zijn;
dat ingevolge artikel 4.1.b van de algemene voorwaarden er uitbreiding is van dekking
voor de burgerlijke aansprakelijkheid van de kinderen van de verzekeringsnemer in hun
hoedanigheid van bestuurder van een aan derden toebehorend voertuig dat zij toevallig
zouden besturen, zelfs terwijl het omschreven voertuig in gebruik is;
dat aldus de uitbreiding van dekking in de polis van W.V. slaat op de burgerlijke aansprakelijkheid van zijn zoon wanneer deze toevallig een aan derden behorend motorrijtuig
(zoals dat van E.S.) bestuurt;
dat artikel 8 van de algemene voorwaarden bepaalt dat de schade aan het verzekerd
voertuig uitgesloten is;
dat in de bijzondere voorwaarden van de polis V. als verzekerd voertuig is vermeld de
personenauto Nissan van W.V.;
dat aldus de schade aan het voertuig van E.S. wel verzekerd is op grond van de polis
V.;
dat het hoger beroep van (eiseres) aldus ongegrond is;
dat nochtans de gelijkheidsclausule, die was opgenomen in art. 4,1, laatste lid van de
modelpolis 1956, niet is terug te vinden in art. 4 modelpolis 1992; dat de rechtspraak,
waarnaar (eiseres) verwijst, nog betrekking heeft op de modelpolis van 1956;
dat, wanneer een clausule vatbaar is voor interpretatie (dit is het geval gezien de discussie in de rechtsleer van overzicht rechtspraak verzekering motorrijtuigen in TPR, 1998,
deel I, nr. 48.2), zij moet worden geïnterpreteerd ten nadele van hem die bedongen heeft
en ten voordele van hem die zich verbonden heeft (art. 1162 BW);
dat de partij in wiens voordeel het contractsbeding is gestipuleerd (in casu (eiseres))
dient beschouwd te worden als degene die bedongen heeft en de partij in wiens nadeel de
clausule speelt degene is die zich verbonden heeft;
dat hieruit voortvloeit dat een exoneratiebeding geïnterpreteerd moet worden ten voordele van de schuldeiser (S.) en ten nadele van de schuldenaar (eiseres) - cfr. Overzicht
rechtspraak verbintenissenrecht in T.P.R., 1994, deel I, nr. 180" (vonnis, p.6-7).
Aldus beslist de rechtbank dat eiseres de door E.S. geleden voertuigschade dient te vergoeden, niet ingevolge de door hem zelf gesloten polis P.91.027.944.00, doch wel ingevolge de door W.V., vader van bestuurder P.V., gesloten polis P.90.130.173-03.
Grieven
1. Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 4.1°.b van de bij het koninklijk besluit van 14 december 1992
gevoegde modelovereenkomst (hierna genoemd "de modelovereenkomst"), strekt de dekking van de overeenkomst zich uit, zonder dat hiervoor een mededeling vereist is, tot de
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burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer alsmede van diens echtgenoot en kinderen, indien deze bij hem inwonen en de wettelijke leeftijd om een motorrijtuig te besturen bereikt hebben, in hun hoedanigheid van bestuurder of van burgerrechtelijk aansprakelijke voor de bestuurder van een aan derden toebehorend motorrijtuig, dat
zij toevallig zouden besturen, zelfs terwijl het omschreven rijtuig in gebruik is.
Overeenkomstig artikel 8.1° van de modelovereenkomst, zoals ook voorzien in artikel
3, §1, derde lid, 1° van de Wet van 21 november 1989, is de schade aan het "verzekerd rijtuig" van de verzekering uitgesloten.
Onder "verzekerd rijtuig" in artikel 8.1° van de modelovereenkomst en in artikel 3, §1,
derde lid, 1° van de Wet van 21 november 1989, wordt niet alleen het omschreven rijtuig
begrepen, dit is volgens de begripsomschrijvingen bij de modelovereenkomst "het motorrijtuig dat in de bijzondere voorwaarden omschreven is", doch tevens het aan een derde
toebehorende rijtuig dat, in de bij artikel 4.1°.b van de modelovereenkomst gestelde voorwaarden, toevallig wordt bestuurd.
Hieruit volgt dat de rechtbank, na te hebben vastgesteld dat het voertuig van E.S. toevallig werd bestuurd door de zoon van verzekeringsnemer W.V., niet wettig kon beslissen
dat eiseres de schade aan het voertuig van E.S. dient te vergoeden op basis van de door
W.V. gesloten overeenkomst (schending van punt 5 van de begripsomschrijvingen en de
artikelen 4.1°.b en 8.1° van de modelovereenkomst, 1 van het koninklijk besluit van 14
december 1992 en 3, §1, derde lid, 1° van de Wet van 21 november 1989).
Noch uit de vergelijking van de bepalingen van de bij het koninklijk besluit van 14 december 1992 gevoegde modelovereenkomst met de bepalingen van de "oude" modelpolis
1956 (vonnis, p. 6-7), noch uit de bijzondere voorwaarden van de tussen eiseres en W.V.
gesloten polis (vonnis, p. 6, in fine), noch uit de interpretatie van de modelovereenkomst
volgens artikel 1162 van het Burgerlijk Wetboek (vonnis, p. 7, eerste drie alinea's), kan
worden afgeleid dat uitsluitend schade aan de in de bijzondere voorwaarden van de polis
als "verzekerd voertuig" omschreven personenauto Nissan van W.V. van de verzekering
wordt uitgesloten en niet de schade aan het voertuig van E.S. dat door de zoon van W.V.,
in de door artikel 4.1°.b van de modelovereenkomst voorziene voorwaarden, toevallig
werd bestuurd.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 4.1°.b van de modelovereenkomst als bijlage gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, de dekking van de modelovereenkomst zich uitstrekt, zonder dat
hiervoor een mededeling vereist is, tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
van de verzekeringsnemer alsmede van diens echtgenoot en kinderen indien deze
bij hem inwonen en de wettelijke leeftijd om een motorrijtuig te besturen bereikt
hebben, in hun hoedanigheid van bestuurder of van burgerrechtelijk aansprakelijke voor de bestuurder van een aan derden toebehorend motorrijtuig, dat zij toevallig zouden besturen, zelfs terwijl het omschreven rijtuig in gebruik is;
Dat sub 5 van de begripsomschrijvingen in voormelde modelovereenkomst, als
het omschreven rijtuig wordt aangezien, enerzijds, het motorrijtuig dat in de bijzondere voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst omschreven is waarbij
al wat er aan gekoppeld is wordt beschouwd als deel ervan en, anderzijds, de
niet-gekoppelde aanhangwagen die in de bijzondere voorwaarden is omschreven;
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Overwegende dat, overeenkomstig artikel 8.1° van de voormelde modelovereenkomst, van de verzekering uitgesloten is de schade aan het verzekerde rijtuig,
behoudens wat bij artikel 3.2°, tweede lid van dezelfde modelovereenkomst is
bepaald;
Overwegende dat uit de samenhang van voormelde wettelijke bepalingen volgt
dat niet alleen de schade aan het in de bijzondere voorwaarden omschreven voertuig van de verzekering uitgesloten is, maar ook de schade aan het aan een derde
toebehorend motorrijtuig dat toevallig wordt bestuurd, dat eveneens een verzekerd voertuig is wanneer het bestuurd wordt in de bij artikel 4.1°, aanhef en b
van de modelpolis omschreven voorwaarden;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat:
1. in de bijzondere voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst afgesloten
tussen eiseres en haar verzekerde W.V., het omschreven voertuig een personenwagen Nissan is;
2. de zoon van de verzekeringsnemer van eiseres, P.V., toevallig het voertuig
Ford Fiesta van verweerder bestuurde op het ogenblik van het ongeval;
Dat de appèlrechters vervolgens oordelen dat de schade aan het voertuig van
verweerder verzekerd is op grond van de verzekeringsovereenkomst gesloten
tussen eiseres en W.V.;
Dat zij door aldus te oordelen, de in het onderdeel aangewezen wettelijke bepalingen schenden;
Dat het onderdeel gegrond is;
2. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het eiseres veroordeelt tot vergoeding van de schade aan het voertuig van verweerder;
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;
Verklaart het arrest bindend voor de tot bindendverklaring opgeroepen partij;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, zitting houdende in hoger beroep.
15 april 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht
– Advocaten: mrs. Geinger en Verbist.

642

HOF VAN CASSATIE

Nr. 197 - 15.4.04

Nr. 197
1° KAMER - 15 april 2004

ARBEIDSONGEVAL — VERZEKERING - ONGEVAL VEROORZAAKT DOOR EEN
ONRECHTMATIGE DAAD VAN EEN DERDE - REGRESVORDERING VAN DE
ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR TEGEN DE AANSPRAKELIJKE DERDE - OMVANG VAN DE
SCHADELOOSSTELLING - VERGOEDENDE INTREST.
De krachtens de artt. 46, §2, eerste lid en 47 Arbeidsongevallenwet gesubrogeerde
arbeidsongevallenverzekeraar heeft recht op een integrale vergoeding van zijn schade,
hierin begrepen de vergoedende interest vanaf de datum van de vestiging van het
rentekapitaal, in zoverre het bedrag van schadevergoeding dat in gemeen recht aan het
slachtoffer toekomt, niet wordt overschreden1. (Artt. 46, §2, eerste lid en 47
Arbeidsongevallenwet)
(R. T. AXA ROYALE BELGE N.V.)

ARREST

(A.R. C.01.0417.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 april 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middelen
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
1. Eerste middel
(...)
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat de arbeidsongevallenverzekeraar overeenkomstig artikel 47,
eerste lid van de Arbeidsongevallenwet een rechtsvordering kan instellen tegen
de voor het arbeidsongeval aansprakelijke tot beloop van de krachtens deze wet
gedane uitkeringen en de ermee overeenstemmende kapitalen;
Dat, overeenkomstig artikel 47, tweede lid van dezelfde wet de arbeidsongevallenverzekeraar die burgerlijke vordering kan instellen op dezelfde wijze als
het slachtoffer of zijn rechthebbenden en dat hij daartoe wordt gesubrogeerd in
de rechten die de getroffene of zijn rechthebbenden bij niet-vergoeding overeenkomstig artikel 46, §2, eerste lid van de Arbeidsongevallenwet, krachtens het gemene recht hadden kunnen uitoefenen;
Dat de arbeidsongevallenverzekeraar aldus recht heeft op een integrale vergoe1 Cass., 17 maart 1987, A.R. nr. 377, A.C. 1986-87, nr. 423; Cass., 18 jan. 1994, A.R. nr. 6950, A.C.
1994, nr. 25.
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ding van zijn schade, hierin begrepen de vergoedende interest vanaf de datum
van de vestiging van het rentekapitaal;
Overwegende dat het onderdeel er ten onrechte van uitgaat dat de datum vanaf
wanneer de arbeidsongevallenverzekeraar aanspraak kan maken op vergoedende
interest niet eerder kan aanvangen dan op de datum waarop het slachtoffer zelf
aanspraak op vergoedende interest heeft;
Dat het recht op een integrale vergoeding voor de arbeidsongevallenverzekeraar weliswaar begrensd is tot het bedrag van de schadevergoeding waarop het
slachtoffer in gemeen recht aanspraak kan maken;
Dat in zoverre het bedrag van de vergoeding toegekend aan de arbeidsongevallenverzekeraar, hierin begrepen de vergoedende interest, het bedrag dat in gemeen recht aan het slachtoffer toekomt niet overschrijdt, de aldus toegekende
vergoeding de in het onderdeel aangevoerde wetsbepalingen niet schendt;
Overwegende dat eiser niet aanvoert dat de appèlrechter een vergoeding heeft
toegekend die hoger ligt dan wat op grond van artikel 47, tweede lid van de Arbeidsongevallenwet is toegestaan;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
15 april 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht
– Advocaten: mrs. De Gryse en Geinger.

Nr. 198
1° KAMER - 15 april 2004

BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSKRACHT - UITLEGGING UITLEGGING NIET ONVERENIGBAAR MET DE BEWOORDINGEN - ANDERSLUIDENDE UITLEGGING
MOGELIJK - GEVOLGEN.
De bewijskracht van een akte wordt niet geschonden door de rechter die van die akte een
uitlegging geeft die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is, ook al is van die
akte een andersluidende uitlegging mogelijk1. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
(W. T. D.)

ARREST

1 Zie Cass., 12 dec. 1994, A.R. nr. S.94.0067.F, A.C. 1994, nr. 550; Cass., 20 dec. 2000, A.R. nr.
P.00.0606.F, A.C. 2000, nr. 710.
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(A.R. C.01.0547.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 mei 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1319, 1320, 1322, 1987 en 1988 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 15, 17, 18, 812, 1042, 1050, 1051, 1054, 1056, 1057, 3° en 1138, 2° van
het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel, genaamd het beschikkingsbeginsel, dat de rechter verbiedt ambtshalve uitspraak te doen over een door de partijen uitgesloten betwisting;
- het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van de rechten van de verdediging
voorschrijft.
Aangevochten beslissingen
Het Hof van Beroep te Brussel verklaart bij het bestreden arrest, rechtdoende op het hoger beroep van verweerder, het hoger beroep ontvankelijk en deels gegrond, vernietigt het
vonnis a quo in zoverre het de vordering ontving en alvorens verder recht ten gronde te
doen een gerechtelijk deskundigenonderzoek beval en, opnieuw uitspraak doende, geeft
akte aan R.G. van zijn afstand van het geding en aan W.D. van zijn aanvaarding van deze
afstand en verklaart de ingestelde vorderingen voor het overige niet toelaatbaar op grond:
"Dat de oorspronkelijke vordering tegen W.D. ingesteld werd door D.W., handelend in
zijn hoedanigheid van voorzitter van het ABVV-Textiel, Kleding en Diamant, hiertoe gevolmachtigd door R.C., P.D., P.D.H., P.D., R.G., F.K., D.M., G.M., L.P., A.P., A.P.,
E.V.D., E.V.L., en R.V., zijnde leden van het nationaal bestuur van het ABVV-Textiel,
Kleding en Diamant;
Dat, niettegenstaande hetgeen in het proces-verbaal van de terechtzitting in eerste aanleg van 28 juni 2000 geacteerd werd, het bestreden vonnis tussen deze partijen gewezen
werd;
Dat tegen de beslissing van de eerste rechter om het vonnis tussen deze partijen te wijzen geen hoger beroep ingesteld wordt;
Dat (eiser) W.D. niet alleen de partij D.W., maar ook de bij de rechtsingang in eerste
aanleg door deze laatste vertegenwoordigde partijen R.C., P.D., P.D.H., P.D., R.G., F.K.,
D.M., G.M., L.P., A.P., A.P., E.V.D., E.V.L. en R.V. in hoger beroep gedaagd heeft;
(...)
Dat de partij D.W. op deze zitting wel vertegenwoordigd geworden is door zijn raadsman, maar dat hij in hoger beroep klaarblijkelijk niet langer de partijen R.C., P.D.,
P.D.H., P.D., R.G., F.K., D.M., L.P., A.P., A.P., E.V.D., E.V.L. en R.V. vertegenwoordigt;
Dat, op verzoek van de raadsman van D.W., de door hem in eerste aanleg vertegenwoordigde partijen R.C., P.D., P.D.H., P.D., R.G., F.K., D.M., L.P., A.P., A.P., E.V.D.,
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E.V.L. en R.V. overeenkomstig artikel 803 van het gerechtelijk wetboek bij gerechtsbrief
opgeroepen zijn om te verschijnen op de terechtzitting van 8 maart 2001;
Dat, zoals boven reeds gezegd, de partij D.W. in hoger beroep klaarblijkelijk niet langer dezelfde partijen vertegenwoordigt als in eerste aanleg;
Dat de partij D.W. in zijn conclusies in hoger beroep enkel nog verklaart te handelen in
zijn hoedanigheid van voorzitter van het ABVV-Textiel, Kleding en Diamant, hiertoe gevolmachtigd door de leden van het nationaal bestuur van het ABVV-Textiel, Kleding en
Diamant, zonder verdere precisering;
Dat, blijkens een door bovengenoemde partij voorgelegd stuk, de op een bijeenkomst
van 3 december 1997 aanwezige leden van het nationaal bestuur van het ABVV-Textiel,
Kleding en Diamant, met name P.D.B., D.M., G.M., A.P., A.P., E.V.D., E.V.L., R.V.,
D.W. en R.S., L.V., J.C., N.L. en F.M., unaniem beslisten om de heer D.W., voorzitter,
aan te stellen als onbezoldigd bijzonder lasthebber met als opdracht de door de afdeling
Brussel - Vlaams Brabant van het ABVV-Textiel, Kleding en Diamant geleden schade,
ontstaan tijdens de periode dat voornoemde afdeling werd geleid door de heer W.D., gewezen afdelingssecretaris, te recupereren en om hem ondermeer te machtigen om rechtsvorderingen in te stellen en te beantwoorden;
Dat, zelfs in de mate dat het hier om een door een aantal voor het eerst in het geding in
hoger beroep tussenkomende partijen nieuw ingestelde vordering zou gaan, deze zetel bij
toepassing van artikel 564 van het gerechtelijk wetboek bevoegd blijft om ervan kennis te
nemen;
Dat geen exceptie op grond van artikel 812 van het gerechtelijk wetboek opgeworpen
wordt;
(...)
Dat W.D. in hoger beroep de toelaatbaarheid van de tegen hem ingestelde vorderingen
betwist.
Dat enkel personen met rechtspersoonlijkheid hoedanigheid hebben om in rechte op te
treden;
Dat D.W. zegt terzake op te treden in zijn hoedanigheid van gevolmachtigd voorzitter
en vertegenwoordiger van de gezamenlijke leden van de feitelijke vereniging ABVV-Textiel, Kleding en Diamant;
Dat degene die een rechtsvordering namens de leden van een vereniging instelt desgevraagd moet doen blijken van het mandaat dat deze leden hem gegeven hebben om in hun
naam in rechte op te treden;
Dat (verweerder) niet betwist dat de leden van het nationaal bestuur van de feitelijke
vereniging ABVV- Textiel, Kleding en Diamant, -weze het de in de oorspronkelijke dagvaarding aangeduide personen of weze het de op de bijeenkomst van 3 december 1997
aanwezige personen -, aan D.W. mandaat gegeven hebben om in hun naam in rechte op te
treden tegen (verweerder);
Dat (verweerder) wel betwist en dat de tegenpartijen niet aantonen dat de leden van het
nationaal bestuur van de feitelijke vereniging ABVV- Textiel, Kleding en Diamant, ut singuli of als college, gemandateerd zijn om namens de leden van de feitelijke vereniging in
recht op te treden tegen (verweerder) en om daartoe een mandataris aan te duiden;
Dat het bepaalde in artikel 18 van de statuten van de betrokken feitelijke vereniging,
dat ondermeer stelt dat "het nationaal bestuur de leiding van de organisatie verzekert tussen twee congressen in" en dat "het waakt over de naleving van de congresbeslissingen,
de toepassing van de statuten en beslist over de te ondernemen acties", daartoe niet volstaat;
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Dat de voorgelegde statuten van de feitelijke vereniging ABVV - Textiel, Kleding en
Diamant meerdere structuren en organen (congres, nationaal bestuur, vakgroepen, afdelingen, nationaal secretariaat, financieel comité) vermelden;
Dat, luidens artikel 10 van deze statuten, het hoogste gezagsorgaan het 'congres' is;
Dat, blijkens de artikelen 10, 19, 27, 28 en 29 van deze statuten, de 'afdelingssecretarissen' aangesteld worden door en verantwoording verschuldigd zijn aan minstens drie of
vier van de bovengenoemde structuren of organen;
Dat de voorgelegde statuten van de feitelijke vereniging ABVV - Textiel, Kleding en
Diamant geen terzake dienende bepalingen in verband met de vertegenwoordiging van de
leden van de vereniging in rechte bevat;
Dat niet afdoende blijkt dat D.W., als voorzitter en als gemandateerde van de leden van
het nationaal bestuur van de feitelijke vereniging ABVV - Textiel, Kleding en Diamant,
hoedanigheid heeft om namens de leden van de feitelijke vereniging ABVV - Textiel,
Kleding en Diamant in recht op te treden tegen (verweerder) in zijn hoedanigheid van afdelingssecretaris;
Dat de vorderingen niet kunnen toegelaten worden".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Het optreden in rechte van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid vereist in regel
het gezamenlijk optreden van alle leden, met dien verstande evenwel dat deze leden kunnen optreden door tussenkomst van een vertegenwoordiger die zij daartoe een volmacht
hebben gegeven.
Degene aan wie dergelijke volmacht gegeven wordt is alsdan te aanzien als de formele
procespartij, zijnde de partij die verklaart in rechte op te treden namens een andere partij,
wier aangevoerde rechten of verplichtingen in het geding zijn, ook de materiële procespartij genoemd.
De volmacht om als formele procespartij op te treden kan blijken uit de statuten die de
leden van de feitelijke vereniging hebben goedgekeurd, in welk geval zij algemeen zal
zijn, dan wel uit een afzonderlijke akte, dienstig voor een concreet geschil.
Te dezen voerde eiser aan door het Nationaal Bestuur van het A.B.V.V.-Textiel, Kleding en Diamant, die daartoe zelf de bevoegdheid haalde uit artikel 18 van de statuten van
het A.B.V.V.-Textiel, Kleding en Diamant, gemandateerd te zijn om in rechte op te treden.
Luidens artikel 18 van deze statuten verzekert het Nationaal Bureau van het A.B.V.V.Textiel, Kleding en Diamant de leiding van de organisatie, d.i. het A.B.V.V.-Textiel, Kleding en Diamant, tussen twee congressen in en waakt over de naleving van de congresbeslissing, de toepassing van de statuten en beslist over de te ondernemen acties.
Uit voornoemd artikel volgt dat aan het Nationaal bestuur door de leden van het
A.B.V.V.-Textiel, Kleding en Diamant tussen twee congressen in een algemene bestuursbevoegdheid werd toegekend.
Deze bevoegdheid, die onder meer de bevoegdheid bevat om te waken over de toepassing van de statuten en te beslissen over de te ondernemen acties, daaronder begrepen de
acties die ertoe strekken de toepassing van de statuten en de naleving van de congresbeslissingen te verzekeren, impliceert noodzakelijk het recht om, indien nodig, in rechte op
te treden teneinde de naleving van die statuten en congresbeslissingen af te dwingen.
Hieruit volgt dat het hof van beroep, dat oordeelt in het bestreden arrest dat het bepaalde in artikel 18 van de statuten van het A.B.V.V.-Textiel, Kleding en Diamant niet volstaat om te stellen dat de leden van het nationaal bestuur van de feitelijke vereniging
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A.B.V.V.-Textiel, Kleding en Diamant, ut singuli of als college, gemandateerd zijn om
namens de leden van de feitelijke vereniging in rechte op te treden tegen verweerder en
om daartoe een mandataris aan te duiden en dat de voorgelegde statuten geen terzake dienende bepalingen in verband met de vertegenwoordiging van de leden van de vereniging
in rechte bevatten, de bewijskracht, gehecht aan de statuten van het A.B.V.V.-Textiel,
Kleding en Diamant, inzonderheid artikel 18, waarbij het nationaal bestuur bevoegd gemaakt wordt om te waken over de toepassing van de statuten en de naleving van de congresbeslissingen en te beslissen over de te ondernemen acties, begrip dat dermate ruim is
dat het evenzeer het recht om in rechte op te treden omvat, miskent door hieraan een met
de zin, de draagwijdte en de bewoordingen onverenigbare uitlegging te geven (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), aldus bovendien de
omvang van het aan de leden van het Nationaal Bestuur van het A.B.V.V.-Textiel, Kleding en Diamant toevertrouwde mandaat miskennende (schending van de artikelen 1987
en 1988 van het Burgerlijk Wetboek), evenals de verbindende kracht van de statuten
(schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 18, eerste lid van de statuten van het A.B.V.V.-Textiel, Kleding en Diamant bepaalt: "Het Nationaal Bestuur verzekert de leiding
van de organisatie tussen twee congressen in";
Dat het tweede lid van dit artikel bepaalt: "Het (Nationaal Bestuur) waakt over
de naleving van de congresbeslissingen, de toepassing van de statuten en beslist
over de te nemen acties";
Overwegende dat de appèlrechter oordeelt dat die bepaling niet volstaat om
aan te tonen "dat de leden van het Nationaal Bestuur van de feitelijke vereniging
A.B.V.V.-Textiel, Kleding en Diamant, ut singuli of als college, gemandateerd
zijn om namens de leden van de feitelijke vereniging in rechte op te treden tegen
(verweerder) en om daartoe een mandataris aan te duiden" op grond dat de voorgelegde statuten "geen ter zake dienende bepalingen in verband met de vertegenwoordiging van de leden van de vereniging in rechte bevat";
Dat de appèlrechter aldus van de vermelde statuten een uitlegging geeft die
met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is; dat het feit dat van het bedoelde artikel 18 ook een andersluidende uitlegging mogelijk is, daaraan niet in de
weg staat;
Overwegende voorts dat de appèlrechter, door in de lijn van hun voormelde
uitlegging te besluiten "dat niet afdoende blijkt dat eiser, als voorzitter en als gemandateerde van de leden van het Nationaal Bestuur van de feitelijke vereniging
A.B.V.V.-Textiel, Kleding en Diamant, hoedanigheid heeft om namens de leden
van de feitelijke vereniging A.B.V.V.-Textiel, Kleding en Diamant in rechte op
te treden tegen verweerder" en zodoende de vordering van eiser niet toelaatbaar
te verklaren, aan de vermelde statuten de gevolgen heeft toegekend die zij, volgens de uitlegging die hij eraan geeft, wettig hebben;
Dat het arrest aldus noch de omvang van het aan de leden van het Nationaal
Bestuur van het A.B.V.V.-Textiel, Kleding en Diamant toevertrouwde mandaat,
noch de verbindende kracht van de statuten miskent;
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Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring;
Veroordeelt eiser in de kosten.
15 april 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht
– Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 199
1° KAMER - 16 april 2004

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED —
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — VOORLOPIGE MAATREGELEN ONDERHOUDSBIJDRAGE - DOOR DE PARTIJEN NIET-AANGEVOERDE VASTSTELLINGSWIJZE - WIJZE
AMBTSHALVE DOOR DE RECHTER GEKOZEN - BESCHIKKINGSBEGINSEL - ALGEMEEN BEGINSEL VAN
HET RECHT VAN VERDEDIGING - GEVOLG.
2º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - OPDRACHT VAN DE
RECHTER - BESLISSING - ECHTSCHEIDING - ONDERHOUDSBIJDRAGE - DOOR DE PARTIJEN NIETAANGEVOERDE VASTSTELLINGSWIJZE - WIJZE AMBTSHALVE DOOR DE RECHTER GEKOZEN ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING - GEVOLG.
3º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - OPDRACHT VAN DE
RECHTER - BESLISSING - ECHTSCHEIDING - ONDERHOUDSBIJDRAGE - DOOR DE PARTIJEN NIETAANGEVOERDE VASTSTELLINGSWIJZE - WIJZE AMBTSHALVE DOOR DE RECHTER GEKOZEN BESCHIKKINGSBEGINSEL - GEVOLG.
4º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED —
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — VOORLOPIGE MAATREGELEN ONDERHOUDSBIJDRAGE - RESPECTIEVE MIDDELEN VAN DE OUDERS - CRITERIA.
1º, 2° en 3° Het arrest dat ambtshalve een wijze kiest voor de vaststelling van de
onderhoudsbijdrage, waarvan het bedrag door de partijen werd betwist, miskent noch het
beschikkingsbeginsel, noch het algemeen beginsel van het recht van verdediging1.
4º Om de respectieve middelen van de ouders te bepalen, moet de rechter onder meer
rekening houden met de lasten die op een van hen rusten2. (Art. 203, §1 B.W.)
(O. T. S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0504.F)

1 Zie Cass., 28 juni 2001, A.R. C.00.0638.F, nr. 409.
2 Zie Cass., 21 april 1983, J.T. 1983, 663.
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten die op 28 maart 2001 en 24
april 2002 gewezen zijn door het Hof van Beroep te Bergen, dat uitspraak deed
als gerecht waarnaar de zaak was verwezen na het arrest van het Hof van 7 januari 1999.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middelen
(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat het arrest van 28 maart 2001 herinnert aan de tegenstrijdigheden die voorkwamen in de conclusies van elk van de partijen en vervolgens
vermeldt dat "het hof van beroep, bij de vaststelling van het bedrag van het aandeel in de bijdrage dat verschuldigd is (voor het kind van de partijen), de zogenaamde methode 'Renard' hanteert";
Overwegende dat het arrest van 28 maart 2001, door ambtshalve een wijze te
kiezen voor de vaststelling van de onderhoudsbijdrage, waarvan het bedrag door
de partijen werd betwist, noch het beschikkingsbeginsel, nog het algemeen beginsel van het recht van verdediging heeft miskend;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
2.1. Tweede onderdeel
Overwegende dat de ouders, luidens artikel 203, §1 van het Burgerlijk Wetboek, naar evenredigheid van hun middelen dienen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, het toezicht, de opvoeding en de opleiding van hun
kinderen;
Dat de rechter, om de respectieve middelen van de ouders te bepalen, onder
meer rekening moet houden met de lasten die op een van hen rusten;
Overwegende dat eiseres in haar conclusie aanvoerde dat zij door de voortdurende verergering van haar gezondheidstoestand genoodzaakt werd dokters- en
apothekerskosten te maken;
Overwegende dat het arrest van 24 april 2002, dat van oordeel is dat, bij de
vaststelling van de voor een kind verschuldigde onderhoudsbijdrage "de bedragen van de lasten van het dagelijks leven van de ouders niet van de netto-inkomsten afgetrokken dienen te worden", aangezien "lasten van het dagelijks leven aftrekken van de inkomsten van een van de ouders, in werkelijkheid erop zou neerkomen een gedeelte van die inkomsten uit te wissen, dat wil zeggen een wezenlijk gegeven van de kosten van het kind die men nu net aan de hand van de hierboven vermelde methode wil berekenen", zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;

650

HOF VAN CASSATIE

16.4.04 - Nr. 199

Dat het onderdeel gegrond is;
(...)
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep in zoverre dit gericht is tegen het bestreden arrest
van 28 maart 2001;
Vernietigt het bestreden arrest van 24 april 2002 in zoverre dit uitspraak doet
over verweerders onderhoudsbijdrage ten voordele van het gemeenschappelijk
kind en over de gratis bewoning van de gemeenschappelijke woonst door eiseres
tijdens de periode van 17 december 1993 tot 31 december 1995;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
16 april 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Echement – Andersluidende conclusie3 van de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Simont.

Nr. 200
1° KAMER - 16 april 2004

BEURS - GEMEENTE - TERBESCHIKKINGSTELLING VAN EEN PAND AAN DE BEURSCOMMISSIE RECHTSVERHOUDING - GEVOLG.
Het arrest dat oordeelt dat de Beurscommissie geen houder van een domeinconcessie is
en dat de verhouding tussen de gemeente en de Beurscommissie betreffende het ter
beschikking stellen aan laatstgenoemde van een pand door de gemeente geen
contractuele verhouding is, maar dat zij slechts door het publiek recht wordt beheerst en
georganiseerd is volgens de bepalingen van het Wetboek van Koophandel, verantwoordt
naar recht zijn beslissing dat de artt. 1302 en 1733 B.W. niet van toepassing zijn 1. (Artt.
1302 en 1733 B.W.; Art. 106 van titel V van Boek I W.Kh.)
(ONDERLINGE MAATSCHAPPIJ DER OPENBARE BESTUREN T. EURONEXT BRUSSELS N.V. e.a.)

3 Andersl. concl. van het O.M.: het O.M. besloot tot vernietiging op grond van het eerste middel. De
partijen hadden immers bij het vaststellen van hun aandeel in de bijdrage rekening gehouden met hun
respectieve financiële toestand en zowel met de inkomsten als met de verschillende lasten. Wanneer
het bestreden arrest zonder vooraf het debat te heropenen, een berekeningswijze oplegt die met name
geen rekening houdt met de respectieve lasten van de echtgenoten, behalve met de volstrekt
onreduceerbare lasten, miskent het bijgevolg het beschikkingsbeginsel en het algemeen beginsel van
het recht van verdediging.
1 Over de terbeschikkingstelling van een openbaar domein louter door de uitwerking van de wet, zie
M.A. FLAMME, Droit Administratif, Dl. II, nr. 423.
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ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0198.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 11 december 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat ingevolge artikel 106 van titel V van het Wetboek van
Koophandel, dat in deze zaak van toepassing is, de gemeente waar een openbare
fondsen- en wisselbeurs bestaat, verplicht is aan die beurs een lokaal en het meubilair die voor de verrichtingen nodig zijn, te bezorgen en het onderhoud ervan
op zich te nemen; dat zij zich jaarlijks, als vergoeding voor het gebruik van het
lokaal en van het meubilair, alsmede voor de onkosten, bij vooraf door de beurscommissie te betalen driemaandelijkse termijnen, een bedrag kan doen uitkeren,
dat bij meningsverschil tussen de gemeente en de beurscommissie door de Minister van Financiën wordt vastgesteld;
Overwegende dat het arrest vermeldt dat de stad Brussel verplicht is een pand
ter beschikking van de Beurscommissie te stellen en het onderhoud ervan op zich
te nemen en daaruit afleidt dat de stad Brussel persoonlijk deelneemt aan de organisatie en de goede werking van de openbare dienst en niet kan beweren een
derde ten aanzien van die openbare dienst te zijn;
Dat het oordeelt dat "de Beurscommissie geen houder van een domeinconcessie is" en dat de verhouding tussen de stad Brussel en de Beurscommissie geen
contractuele verhouding is, maar dat zij slechts door het publiek recht wordt beheerst en georganiseerd is volgens de bepalingen van het Wetboek van Koophandel, zodat de artikelen 1733 en 1302 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing zijn;
Dat het arrest zijn beslissing om de vordering van verweerster af te wijzen,
naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
16 april 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
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gever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Draps en Heenen.

Nr. 201
1° KAMER - 16 april 2004

1º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - TUCHT - RAAD
VAN BEROEP VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN - WETTELIJK VERHINDERDE RECHTER - VERVANGING
– ART. 779 GER.W. - TOEPASSELIJKHEID.
2º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - TUCHT - RAAD
VAN BEROEP VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN - WETTELIJK VERHINDERDE RECHTER - VERVANGING
- BEVOEGDE OVERHEID.
3º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - TUCHT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE ORDE - ARCHITECT-WERKNEMER EN ZELFSTANDIG
ARCHITECT IN BIJBEROEP - BESLISSING OM BETROKKENE ALLEEN ALS LOONTREKKEND ARCHITECT IN
TE SCHRIJVEN - DRAAGWIJDTE.
1º Art. 779, tweede lid Ger. W. is ingevolge art. 2 van dat wetboek van toepassing op de
tuchtrechtspleging voor de raad van beroep van de Orde van architecten 1. (Artt. 2 en 779,
tweede lid Ger.W.)
2º De voorzitter van het tuchtgerecht en niet de voorzitter van de raad van de Orde dient de
in art. 779, tweede lid Ger.W. bedoelde aanwijzing te doen. (Artt. 779, tweede lid en 778
Ger.W.)
3º De beslissing van de raad van beroep van de Orde van architecten om de architect
voortaan enkel in zijn hoedanigheid van loontrekkend architect op het tableau van de
Orde in te schrijven, ook al was hij voorheen ingeschreven als architect-werknemer met
de mogelijkheid om in bijberoep als zelfstandig architect te werken, schaft de
mogelijkheid niet af die hij voorheen had om het beroep van architect uit te oefenen maar
preciseert enkel de voorwaarden van die uitoefening en is bijgevolg geen sanctie van
schrapping. (Art. 21, §1, vijfde lid Architectenwet)
(B. T. NATIONALE RAAD VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0342.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 4 juni 2003 gewezen door
de raad van beroep van de Orde van architecten met het Frans als voertaal.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
1 Zie Cass., 26 jan. 1971, A.C. 1971, 511 en "Rechtspraak in tuchtzaken door de beroepsorden:
toetsing van de wettelijkheid door het Hof van Cassatie", plechtige openingsrede proc.-gen. J. DU
JARDIN, 1 sept. 2000, A.C. 2001, 45.
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III. Middelen
(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat artikel 779, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat, wanneer een rechter wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van een
vonnis waarover hij mede heeft beraadslaagd overeenkomstig artikel 778, de
voorzitter van het gerecht een andere rechter kan aanwijzen om hem op het ogenblik van de uitspraak te vervangen;
Dat artikel 779, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek ingevolge artikel 2
van dat wetboek van toepassing is op de tuchtrechtspleging voor de raad van beroep van de Orde van architecten;
Overwegende dat het middel, dat eigenlijk staande houdt dat in een dergelijke
rechtspleging de voorzitter van de raad van de Orde en niet de voorzitter van het
tuchtgerecht de in artikel 779, tweede lid, bedoelde aanwijzing moet doen, faalt
naar recht;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 21, §1, eerste lid van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een orde van architecten bepaalt dat de leden van de Orde, van wie
bewezen is dat zij aan hun plichten zijn tekortgekomen, strafbaar zijn met de in
dat artikel vermelde tuchtstraffen waaronder schrapping;
Dat het vijfde lid van paragraaf 1 van de bepaling preciseert dat schrapping het
verbod met zich meebrengt om het beroep van architect in België uit te oefenen;
Overwegende dat de bestreden beslissing beslist dat eiser "ingeschreven werd
(op het) tableau van de Orde als architect-werknemer met de mogelijkheid om in
bijberoep als zelfstandig architect te werken";
Dat de bestreden beslissing, met bevestiging van de beslissing van de raad van
de Orde "voor recht zegt dat eiser voortaan enkel in zijn hoedanigheid van loontrekkend architect op het tableau van de Orde zal worden ingeschreven";
Dat de bestreden beslissing aldus de mogelijkheid die eiser voorheen had om
het beroep van architect uit te oefenen, niet afschaft, maar enkel de voorwaarden
ervan nader omschrijft en aldus geen schrapping is in de zin van artikel 21, §1,
vijfde lid van de wet van 26 juni 1963;
Overwegende, voor het overige, dat de raad van beroep eerst vastgesteld heeft
dat "uit het onderzoek van de overgelegde dossiers een ernstige tekortkoming in
het opvolgen van de werven blijkt", en vervolgens een individuele maatregel
heeft genomen om een einde te maken aan de overtredingen van de plichtenleer
en daarbij zijn bevoegdheid niet te buiten is gegaan en evenmin de wettelijke gevolgen heeft miskend van de aan eiser verleende toestemming om in bijberoep
als zelfstandig architect te werken;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
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Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
16 april 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Simont en Kirkpatrick.

Nr. 202
1° KAMER - 16 april 2004

1º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) WANPRESTATIE VAN BEIDE PARTIJEN - ONTBINDING - SCHADEVERGOEDING - OMVANG.
2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE VERMELDINGEN MIDDEL - TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN DE BESCHIKKINGEN VAN DE BESLISSING - MIDDEL DAT
SCHENDING VAN ART. 149 G.W. AANVOERT - ONTVANKELIJKHEID.
1º Wanneer de rechter, met toepassing van art.1184 B.W., een wederkerige overeenkomst
ontbonden verklaart wegens de wanprestatie van beide partijen, moet hij de
schadevergoeding waarop iedere partij wegens de niet-uitvoering van de overeenkomst
door de andere partij recht heeft, bepalen in evenredigheid met de ernst van hun
respectieve tekortkomingen1. (Art. 1184 B.W.)
2º Het middel dat enkel schending van art. 149 G.W. aanvoert op grond van een
tegenstrijdigheid tussen de beslissingen van het bestreden arrest is niet ontvankelijk,
aangezien het geen verband houdt met art. 149 G.W.2
(S.M.C.O. B.V.B.A. T. N. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0356.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 9 oktober 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middelen
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat ingevolge artikel 1149 van het Burgerlijk Wetboek, in geval
van schuldige niet-uitvoering van een contractuele verbintenis, de schuldenaar
van de verbintenis volledig moet instaan voor het verlies dat de schuldeiser heeft
1 Cass., 15 april 1996, A.R. C.95.0109.N, nr. 113.
2 Zie Cass., 18 jan. 2002, A.R. C.00.0208.F, nr. 41.
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geleden en voor de winst die hij heeft moeten derven, behoudens toepassing van
de artikelen 1150 en 1151 van het Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat de rechter, wanneer hij, met toepassing van artikel 1148 van
het Burgerlijk Wetboek, een wederkerige overeenkomst ontbonden verklaart wegens de wanprestatie van beide partijen, de schadevergoeding die iedere partij
wegens niet-uitvoering van de overeenkomst door de andere partij recht heeft,
moet bepalen in evenredigheid met de ernst van hun respectieve tekortkomingen;
Overwegende dat de omstandigheid dat beide partijen hun verbintenis niet zijn
nagekomen, ze niet ontslaat van hun contractuele aansprakelijkheid evenmin als
van hun plicht om, in evenredigheid met hun aandeel in de aansprakelijkheid, de
schade te herstellen die de andere partij heeft geleden en een onmiddellijk en
rechtstreeks gevolg van die wanprestaties is;
Overwegende dat het arrest beslist dat het aannemingscontract ten nadele van
de beide partijen moet worden ontbonden en dat de schuld van elk van hen "heeft
bijgedragen tot de totstandkoming van de contractbreuk, in die mate dat aan geen
van beide twee partijen enige schadevergoeding verschuldigd kan zijn";
Overwegende dat het arrest, door eiseres, op grond van die redenen, het recht
op vergoeding van haar schade te ontzeggen, de artikelen 1149 en 1184 van het
Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;
2. Tweede middel
Over door de verweerders tegen het middel aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid: de grief houdt geen verband met de wettelijke bepaling waarvan
de schending is aangevoerd;
Overwegende dat de grief betreffende de tegenstrijdigheid tussen de in het
middel bedoelde beslissingen van het arrest geen verband houdt met artikel 149
van de Grondwet, terwijl enkel van dat artikel de schending wordt aangevoerd;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het afwijzend beschikt op de
vordering tot schadevergoeding van eiseres en het 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 het Hof van Beroep te Brussel.
16 april 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie3 van de h. De Riemaecker,
3 Het O.M. had het arrest anders gelezen en besloot tot verwerping van het eerste middel op grond
dat het arrest, aangezien het aan eiseres 101.331 BEF schadevergoeding toekent en de verwerping
van het overige gedeelte van haar vordering met redenen omkleedt, in tegenstelling tot hetgeen het
middel aanvoert, "eiseres (niet) alle recht op schadevergoeding ontzegt".
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advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Gérard en Geinger.

Nr. 203
1° KAMER - 16 april 2004

SPORT - VOETBAL - VEILIGHEID BIJ VOETBALWEDSTRIJDEN - ADMINISTRATIEVE VORDERING SANCTIE - KENNISGEVING - VERJARING VAN DE ADMINISTRATIEVE VORDERING - TERMIJN.
De kennisgeving van de administratieve sanctie moet gebeuren binnen de termijn bedoeld
in art. 32, dat hoofdstuk V met het opschrift "Verjaring van de administratieve vordering"
vormt, van de Wet van 21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden.
(Artt. 28 en 32 Wet 21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden)
(BELGISCHE STAAT – Minister van Binnenlandse Zaken T. ROYAL EXCELSIOR MOESKROEN v.z.w.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0477.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 28 april 2003 in laatste aanleg gewezen door de Politierechtbank te Doornik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 32, dat hoofdstuk V met het opschrift "Verjaring van
de administratieve vordering" vormt, van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden bepaalt dat de ambtenaar bedoeld in
artikel 26, §1, eerste lid van die wet, geen administratieve sanctie kan opleggen
na het verstrijken van een termijn van zes maanden, te rekenen van de dag waarop het feit werd gepleegd, de mogelijke beroepsprocedures niet inbegrepen;
Dat ingevolge artikel 28 van die wet, de beslissing tot het opleggen van een
administratieve sanctie uitvoerbare kracht heeft na het verstrijken van een termijn van één maand, te rekenen van de dag van kennisgeving;
Dat uit die bepalingen volgt dat de kennisgeving van de sanctie aan de overtreder moet gebeuren binnen de termijn waarin artikel 32 voorziet;
Overwegende dat het bestreden vonnis, door te beslissen dat er, op het tijdstip
van de kennisgeving van de administratieve sanctie aan verweerster, meer dan
zes maanden verstreken waren en dat de verjaringstermijn was bereikt, zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
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OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
16 april 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en Simont.

Nr. 204
3° KAMER - 19 april 2004

1º ADVOCAAT - JURIDISCHE BIJSTAND - BUREAU VOOR JURIDISCHE BIJSTAND OPTREDEN IN RECHTE.
2º ADVOCAAT - JURIDISCHE BIJSTAND - KOSTELOOSHEID - INKOMENSGRENS GEMIDDELD MAANDELIJKS NETTO-INKOMEN VAN HET GEZIN - VASTSTELLING.
1º Het bureau voor juridische bijstand heeft geen rechtspersoonlijkheid en kan bij gebreke
aan enige wettelijke bepaling niet in rechte worden vervolgd. (Artt. 508/7, 508/13 t.e.m.
508/16 Ger.W.)
2º Voor de vaststelling van de inkomensgrens voor het genot van gedeeltelijke of volledige
kosteloosheid van de juridische bijstand, dient onder het gemiddeld maandelijks nettoinkomen van het gezin te worden verstaan, het gemiddeld maandelijks netto-inkomen
van alle gezinsleden samen en niet het gemiddeld maandelijks netto-inkomen van de
individuele gezinsleden samen dat vervolgens gedeeld wordt door het aantal
familieleden. (Art. 508/13, eerste en tweede lid Ger.W.; Art. 2, §3, 2° K.B. 20 dec. 1999)
(O. T. HET BUREAU VOOR JURIDISCHE BIJSTAND HASSELT feitelijke vereniging e.a.)

ARREST

(A.R. S.03.0064.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 3 april 2003 gewezen door
het Arbeidshof te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 23, in het bijzonder 23, eerste en derde lid, 2° van de gecoördineerde Grondwet
van 17 februari 1994;
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- de artikelen 17, 18, 508/1 tot en met 508/23, in het bijzonder 508/7, eerste lid en
508/9 tot en met 508/21 en 508/23, 580, 18°, en, voor zoveel als nodig, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiser ontvankelijk, maar ongegrond
en bevestigt het vonnis van de arbeidsrechtbank van 1 oktober 2001. Het bestreden arrest
beslist meer bepaald dat de arbeidsrechtbank terecht de vordering niet-toelaatbaar verklaard heeft opzichtens het bureau voor juridische bijstand.
Dat op de volgende gronden:
"A. Nopens de ontvankelijkheid van de vordering opzichtens de Orde ... van advocaten
en het bureau voor juridische bijstand.
(...)
(Eiser) kan niet akkoord gaan met de uitspraak van de eerste rechters waar deze de vordering onontvankelijk verklaren opzichtens het bureau voor juridische bijstand en enkel
ontvankelijk achten opzichtens de Orde van advocaten van de balie Hasselt; (eiser) stelt
dat alleen het bureau voor juridische bijstand als procespartij kan fungeren nu dit bureau,
eens opgericht door de Orde van advocaten, volledig autonoom zou fungeren en op soevereine wijze de aanvragen behandelt.
Het (arbeidshof) is het niet eens met de stelling van (eiser).
Artikel 508/7°, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt het volgende:
"Bij elke balie stelt de Orde van advocaten een bureau voor juridische bijstand in volgens de nadere regels en voorwaarden die hij bepaalt".
Uit voorgaande tekst blijkt dat het bureau voor juridische bijstand wordt opgericht in de
schoot van de Orde van advocaten bij elke balie en werkt onder verantwoordelijkheid van
de Orde van advocaten; dit blijkt overigens ook uit de redactie van de bestreden beslissing
welke als hoofding draagt: "Orde van Advocaten" en hieronder "bureau voor juridische
bijstand".
Verder heeft het bureau zelf naar de letter van de wet geen rechtspersoonlijkheid -dit in
tegenstelling tot de Orde van advocaten, waaraan de wetgever uitdrukkelijk rechtspersoonlijkheid heeft verleend (artikel 431 van het Gerechtelijk Wetboek)- en kan dus ook
niet in rechte worden aangesproken.
Het (arbeidshof) is dan ook van oordeel dat het de Orde van advocaten bij de balie van
Hasselt is die in casu als procesrechtelijke tegenpartij dient te fungeren en verwijst in dit
verband ook naar hetgeen X, assistent aan de Universiteit te Gent, Instituut voor Procesrecht hierover heeft geschreven in zijn artikel in het Tijdschrift Sociaal Recht 2002, 101122 met de titel "Het beroep bij de arbeidsrechtbank tegen beslissingen van het bureau
voor juridische bijstand inzake kosteloze juridische tweedelijnsbijstand: procesrechterlijke
vragen en bedenkingen" alsook naar het advies van prof. J. X van 21 juni 2000, advies dat
verleend werd op verzoek van de Vereniging van Vlaamse Balies en dat luidt als volgt:
"Het bureau voor juridische bijstand heeft geen rechtspersoonlijkheid in tegenstelling
tot de Commissie voor Juridische Bijstand (zie artikel 508/2, §1, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek).
Het bureau voor juridische bijstand kan bijgevolg niet in rechte optreden.
Naar mijn oordeel kan enkel de Orde van advocaten van Antwerpen als procespartij optreden in de procedure waarvan sprake is in artikel 508/16 van het Gerechtelijk Wetboek.
Zij bezit immers rechtspersoonlijkheid (artikel 431 van het Gerechtelijk Wetboek).
Ik ben het bijgevolg niet eens met de stelling dat de Raad van de Orde procesbevoegdheid heeft. De raad van de Orde is slechts een orgaan, dat ondermeer gelast werd met het
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instellen van een bureau voor juridische bijstand.
Uit het voorgaande volgt dat de rechtzoekende het beroep tegen een beslissing van het
bureau voor juridische bijstand tot weigering moet richten tegen de Orde van advocaten
van de bewuste balie".
Dit is tenslotte ook de mening van prof. X (zie zijn syllabus 'Juridische Bijstand'
3/vorm/2002/108 opgesteld naar aanleiding van een studiedag in het kader van de Opleiding Rechterlijke Orde georganiseerd door de Federale Overheidsdienst Justitie - Directoraat- Generaal Rechterlijke Organisatie van 20 november 2002, p. 8, nr. 11).
Terecht hebben de eerste rechters de vordering enkel toelaatbaar verklaard opzichtens
de Orde van advocaten en niet-toelaatbaar opzichtens het bureau voor juridische bijstand".
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Een feitelijke vereniging heeft in principe niet de vereiste bekwaamheid om in rechte
op te treden. Anders is het wanneer zij optreedt in materies waarvoor zij wordt erkend als
onderscheiden entiteit en terwijl zij in die hoedanigheid wettelijk wordt geassocieerd met
de werking van openbare diensten.
Krachtens artikel 23, eerste lid van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994
heeft eenieder het recht een menswaardig leven te leiden. Hierin is krachtens dat artikel
23, derde lid, 2°, het recht op juridische bijstand begrepen. Het gerecht moet als openbare
dienst toegankelijk zijn voor alle rechtsonderhorigen, onafhankelijk van hun vermogenstoestand.
Artikel 508/7, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat bij elke balie de
Orde van advocaten een bureau voor juridische bijstand instelt volgens de nadere regels
en de voorwaarden die hij bepaalt.
Van zodra het bureau voor juridische bijstand is opgericht door de Orde van advocaten
functioneert het autonoom: het behandelt op onaantastbare wijze de aanvragen tot juridische bijstand zonder dat het daarvoor de goedkeuring van de Orde van advocaten behoeft.
Dat volgt uit de artikelen 508/9 tot en met 508/21 en 508/23 van het Gerechtelijk Wetboek.
Ook het al dan niet toekennen van (gehele of gedeeltelijke) kosteloze juridische tweedelijnsbijstand is een prerogatief van het bureau voor juridische bijstand, zoals dat volgt
uit de artikelen 508/9 tot 508/18 van het Gerechtelijk Wetboek.
Door de beslissingsbevoegdheid met betrekking tot het al dan niet verkrijgen van het
voordeel van (gedeeltelijke) kosteloze tweedelijnsbijstand toe te kennen aan het bureau
voor juridische bijstand, heeft de wetgever dat bureau wettelijk als dusdanig betrokken bij
die overheidsdienst.
Artikel 508/ 18° (lees: 580,18°) van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt voorts, zoals artikel 508/16 van hetzelfde wetboek, dat de arbeidsrechtbank kennis neemt van de gevallen
waarin beroep wordt ingesteld tegen de beslissingen van het bureau voor juridische bijstand.
Het bureau voor juridische bijstand is de overheid of instelling belast met de toepassing
van de wet bedoeld in artikel 580, 18° van het Gerechtelijk Wetboek. Het beroep waarvan
sprake in artikel 580, 18° van het Gerechtelijk Wetboek regelt een bijzonder recht, een
recht dat de economische en sociale openbare orde raakt.
De context van artikel 580 van het Gerechtelijk Wetboek, meer in het bijzonder het feit
dat alle in dat artikel opgesomde rechtsvorderingen worden gericht tegen de instelling die
de bestreden beslissing heeft genomen, geeft aan dat het beroep tegen een beslissing van
het bureau voor juridische bijstand ook ingesteld moet worden tegen het bureau voor juri-
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dische bijstand.
In deze zaak werd de oorspronkelijk aangevochten beslissing genomen door het bureau
voor juridische bijstand. Het is tegen die beslissing dat eiser beroep heeft aangetekend. De
Orde van advocaten is als zodanig een derde ten aanzien van die beslissing. Vandaar dat
het bureau voor juridische bijstand zich in rechte dient te verantwoorden.
Hoewel het bureau voor juridische bijstand naar de letter van de wet geen rechtspersoonlijkheid heeft, heeft het niettemin een beperkte procesbekwaamheid verkregen waar
de wetgever uitdrukkelijk stelt dat tegen een weigeringsbeslissing van het bureau voor juridische bijstand beroep open staat bij de arbeidsrechtbank. Hierdoor bekomt de rechterlijke beslissing ook gezag van gewijsde ten aanzien van het bureau voor juridische bijstand.
Het bureau voor juridische bijstand heeft dan ook krachtens de artikelen 17 en 18 (en,
voor zoveel als nodig, in beroep ook krachtens artikel 1042) van het Gerechtelijk Wetboek de (beperkte) procesbekwaamheid en de hoedanigheid als de procesrechtelijke tegenpartij wanneer een verzoeker tegen een weigeringsbeslissing van het bureau in beroep
gaat bij de arbeidsrechtbank.
Het bestreden arrest heeft niet wettig geoordeeld dat het vonnis a quo terecht de vordering van eiser tegen het bureau voor juridische bijstand niet-toelaatbaar heeft verklaard
(schending van de artikelen 23, in het bijzonder 23, eerste en derde lid, 2° van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994, 17, 18, 508/1 tot en met 508/23, in het bijzonder
508/7, eerste lid en 508/9 tot en met 508/21 en 508/23, 580, 18°, en, voor zoveel als nodig, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek).
1.2.. Tweede onderdeel
Indien wordt aangenomen dat het bureau voor juridische bijstand niet over de rechtsbekwaamheid beschikt om in rechte op te treden, dan kunnen wel de leden ervan in rechte
aangesproken worden.
Ontvankelijk is inderdaad de vordering gericht tegen de natuurlijke personen die een
feitelijke vereniging vormen.
Eiser heeft zijn vorderingen gericht tegen de afzonderlijke leden van het bureau voor
juridische bijstand van Hasselt, te weten de advocaten X Dat blijkt uit de stukken van de
rechtspleging, zoals onder meer de regelmatig neergelegde conclusie in beroep van eiser
en uit het vonnis a quo van de arbeidsrechtbank.
Het bestreden arrest heeft niet wettig geoordeeld dat het vonnis a quo terecht de vordering van eiser enkel toelaatbaar heeft verklaard opzichtens de Orde van advocaten (schending van de artikelen 17 en 18 en, voor zoveel als nodig, van artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek).
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 508/13 en 1409, §1, zoals gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 december 1992, genummerd en gewijzigd bij de artikelen 7,1° en 2° van de
wet van 14 januari 1993 en bij artikel 2,1 ° van de wet van 24 maart 2000, in het bijzonder
het vierde lid van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 2, §§1 en 3, in het bijzonder §3, eerste lid, 2° en tweede lid, en, voor zoveel als nodig, 1, §1, eerste lid, 2° en tweede lid van het koninklijk besluit van 20 december 1999 tot vaststelling van de voorwaarden van de kosteloosheid van de juridische eerstelijnsbijstand en van de gedeeltelijke of volledige kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiser ontvankelijk, maar ongegrond
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en bevestigt het vonnis van de arbeidsrechtbank van 1 oktober 2001. In het bijzonder oordeelt het bestreden arrest dat de administratieve beslissing van 10 april 2001 van het bureau voor juridische bijstand correct is.
Dat op de volgende gronden:
"B. Nopens het in aanmerking te nemen inkomstenbedrag voor toekenning van juridische bijstand.
1.
Artikel 508/13 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt het volgende:
"De juridische tweedelijnsbijstand kan gedeeltelijk of volledig kosteloos zijn voor wie
over onvoldoende inkomsten beschikt en voor de met hen gelijkgesteld personen. De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit het bedrag van die inkomsten, de
over te leggen bewijsstukken en wie gelijkgesteld wordt met personen (met) onvoldoende
inkomsten".
Artikel 2, §1 van het koninklijk besluit van 20 december 1999 tot vaststelling van de
voorwaarden van kosteloosheid van de juridische eerstelijnsbijstand en van de gedeeltelijke of volledige kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand bepaalt de voorwaarden:
"In de zin van artikel 508/5, §2, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij
de wet van 23 november 1998, wordt verstaan onder een persoon wiens inkomsten onvoldoende zijn en onder bewijsstukken:
2° de persoon, samenwonende met zijn echtgenoot of met iedere andere persoon met
wie hij een feitelijk gezin vormt, indien hij bewijst aan de hand van om het even welk document, door de advocaat te beoordelen, dat het gemiddeld maandelijks netto-inkomen
van het gezin lager is dan het niet voor beslag vatbare minimumbedrag bepaald in artikel
1409, §1, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek".
2.
(Eiser) doet gelden dat het woord "gemiddeld" inhoudt dat men de netto-inkomens van
de individuele gezinsleden samentelt waarna men het totale gezinsinkomen verkrijgt. Dit
totale gezinsinkomen moet vervolgens worden gedeeld door het aantal gezinsleden wat
dan het gemiddeld maandelijks netto-inkomen van het gezin oplevert.
Het (arbeidshof) onderschrijft zulke interpretatie van de wettelijke bepaling niet (omdat) deze ingaat tegen de gebruikte bewoordingen.
De wettekst spreekt immers van het "het gemiddeld maandelijks netto-inkomen van het
gezin" (eigen onderlijning door het (arbeidshof)).
Het woord "gemiddeld" wil dus niets anders zeggen dan dat er een gemiddelde moet
gemaakt worden van de genoten inkomsten van het gezin over een bepaalde periode -het
(arbeidshof) denkt hierbij aan een periode van één jaar nu het begrip "inkomen", in de
"fiscale" betekenis dient te worden verstaan (X - De juridische Bijstand 3/Vorm/ 2002,
108 - Federale Overheidsdienst Justitie - Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie
dd. 20 november 2002 p. 26 nr. 18 noot nr. 72) - en geenszins van de gezinsleden afzonderlijk; indien de wetgever anders bedoeld had zou hij ongetwijfeld gesteld hebben dat rekening dient gehouden met "het gemiddeld maandelijks netto-inkomen van de gezinsleden".
Overigens indien de interpretatie van (eiser) zou gevolgd worden dan zou dit leiden tot
een onaanvaardbare discrepantie tussen een samenwonende en een alleenstaande.
De grenzen voor een alleenstaande persoon zonder kinderen ten laste zijn bepaald op
25.692 BEF/ 636,89 euro om in aanmerking te komen voor volledige kosteloze tweedelijnsbijstand en 30.316 BEF / 751,51 euro voor gedeeltelijke kosteloze tweedelijnsbij-

662

HOF VAN CASSATIE

19.4.04 - Nr. 204

stand.
De grenzen voor een samenwonend persoon zonder kinderen ten laste zijn vastgesteld
op 33.400 BEF/ 827,96 euro voor volledig kosteloze tweedelijnsbijstand en 39.412 BEF /
977 euro voor gedeeltelijke kosteloze tweedelijnsbijstand.
Mocht de redenering van (eiser) juist zijn dan zou een samenwonend koppel zonder
kinderen ten laste en met een inkomen van 65.000 BEF/ 1611,31 euro in aanmerking komen voor volledige kosteloze tweedelijns-bijstand (65.000 BEF/ 1611,31 euro: 2 = 32.500
BEF / 805,65 euro gemiddeld per gezinslid t.o.v. de toegestane grenzen 33.400 BEF/
827,96 euro - 39.412 BEF / 977,00 euro) terwijl een alleenstaande persoon zonder kinderen ten laste en een inkomen van 31.000 BEF/ 768,47 euro per maand (t.o.v. de toegestane
grenzen 25.692 BEF/ 636,89 euro- 30.316 BEF/ 751,51 euro) niet gerechtigd is op tweedelijnsbijstand, zelfs niet op gedeeltelijke bijstand.
Nochtans dient deze laatste ook en alleen de "normale" huishoudelijke kosten te dragen,
zoals huur, elektriciteit, water, gas,...
De wetgever maakt een duidelijk onderscheid tussen een alleenstaande en een samenwondende persoon, en koppelt aan dit gegeven de in aanmerking te nemen inkomsten".
En verder:
"4. Om het gemiddeld netto-inkomen van het gezin te kennen moet het inkomen van de
gezinsleden dus samengeteld worden.
In casu woont (eiser) samen met zijn ouders, broer en zus. (Eiser) heeft een netto-inkomen van 22.900 BEF of 567,68 euro per maand uit hoofde van zijn invaliditeit terwijl zijn
vader en zus respectievelijk genieten van een maandelijkse werkloosheidsuitkering van
33.075 BEF of 819,91 euro en 12.852 BEF of 318,59 euro.
Rekeninghoudend met het feit dat er nog één kind ten laste is van het gezin mag het gemiddeld maandelijks netto-inkomen van het gezin niet hoger zijn dan 36.301 BEF of
899,88 euro voor volledig kosteloze tweedelijns-bijstand en 42.313 BEF of 1.048,91 euro
voor gedeeltelijke kosteloze tweedelijnsbijstand.
Nu het gemiddeld maandelijks netto-inkomen van het gezin 68.827 BEF (22.900 BEF +
33.075 BEF + 12.852 BEF) of 1706,18 euro (567,68 euro + 819,91 euro + 318,59 euro)
bedraagt heeft (eiser) geen recht op kosteloze noch gedeeltelijke kosteloze tweedelijnsbijstand.
De administratieve beslissing van 10 april 2001 is correct".
Grieven
Artikel 508/13 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de juridische tweedelijnsbijstand gedeeltelijk of volledig kosteloos is voor wie over onvoldoende inkomsten beschikt
en voor de met hen gelijkgestelde personen. De Koning bepaalt bij een in Ministerraad
overlegd besluit het bedrag van die inkomsten, de over te leggen bewijsstukken en wie gelijkgesteld wordt met de personen met onvoldoende inkomsten.
Krachtens artikel 2, §1 van het koninklijk besluit van 20 december 1999 tot vaststelling
van de voorwaarden van de kosteloosheid van de juridische eerstelijnsbijstand en van de
gedeeltelijke of volledige kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de
rechtsbijstand, genieten de personen bedoeld in artikel 1, §1 van hetzelfde koninklijk besluit de volledige kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand.
Het betreft onder meer (artikel 1, §1, eerste lid, 2°,) de persoon, samenwonende met
zijn echtgenoot of met iedere andere persoon met wie hij een feitelijk gezin vormt, indien
hij bewijst aan de hand van om het even welk document, door het bureau voor juridische
bijstand te beoordelen, dat het gemiddeld maandelijks netto-inkomen van het gezin lager
is dan het niet voor beslag vatbare minimumbedrag bepaald in artikel 1409, §1, derde lid
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van het Gerechtelijk Wetboek.
Krachtens artikel 1, §1, tweede lid, wordt voor de vaststelling van de onder meer in 2°
bedoelde inkomsten rekening gehouden met een aftrek van 10% van het bestaansminimum per persoon ten laste.
Krachtens artikel 2, §3, eerste lid, 2° van het vernoemd koninklijk besluit van 20 december 1999 kan gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische tweede1ijnsbijstand genieten de persoon, samenwonende met zijn echtgenoot of met iedere andere persoon met wie
hij een feitelijk gezin vormt, indien hij bewijst aan de hand van om het even welk document, door het bureau voor juridische bijstand te beoordelen, dat het gemiddeld maandelijks netto-inkomen van het gezin tussen het niet voor beslag vatbare minimumbedrag bepaald in artikel 1409, §1, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek en ditzelfde bedrag vermeerderd met 18 pct. ligt.
Krachtens artikel 2, §3, tweede lid, wordt voor de vaststelling van de onder meer in 2°
bedoelde inkomsten rekening gehouden met een aftrek van 10% van het bestaansminimum per persoon ten laste.
Artikel 1409, §1, vierde lid van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt onder meer dat wanneer de personen, bedoeld in het eerste lid, een kind of meerdere kinderen ten laste hebben, de bedragen vermeld in de voorgaande leden verhoogd worden met 2.100 BEF per
kind ten laste.
1.1. Eerste onderdeel
Overeenkomstig het vernoemd koninklijk besluit van 20 december 1999 dient het gemiddeld maandelijks netto-inkomen van het gezin bepaald te worden.
Teneinde het gemiddeld maandelijks netto-inkomen van een gezin te berekenen, dient
men allereerst de maandelijkse netto-inkomens van de individuele gezinsleden op te tellen, waarna men het totale maandelijkse gezinsinkomen verkrijgt. Dat totale gezinsinkomen wordt vervolgens gedeeld door het aantal gezinsleden, wat het gemiddeld maandelijks netto-inkomen van het gezin op een welbepaald tijdstip oplevert.
Het bestreden arrest telt alleen de maandelijkse netto-inkomens van het feitelijk gezin
van eiser samen en neemt dat totaal als zodanig in aanmerking.
Dat totaal wordt door het bestreden arrest evenwel niet gedeeld door het aantal gezinsleden.
Het bestreden arrest heeft aldus niet wettig het gemiddeld maandelijks netto-inkomen
van het gezin vastgesteld.
Het bestreden arrest heeft niet wettig het hoger beroep van eiser ongegrond verklaard
en het vonnis van de arbeidsrechtbank van 1 oktober 2001 bevestigd. In het bijzonder
heeft het bestreden arrest niet wettig geoordeeld dat de beslissing van 10 april 2001 van
het bureau voor juridische bijstand correct is. Het bestreden arrest heeft geen gemiddelde
gemaakt van het maandelijks netto-inkomen van het gezin, zodat de beslissing dat het gemiddeld maandelijks netto-inkomen van het gezin 1.706,18 euro bedroeg en eiser bijgevolg geen recht had op kosteloze, noch op gedeeltelijk kosteloze juridische tweedelijnsbijstand, niet wettig is (schending van de artikelen 508/13 van het Gerechtelijk Wetboek 2,
§1 en §3, in het bijzonder §3, eerste lid, 2° en tweede lid, en, voor zoveel als nodig, 1, §1,
eerste lid, 2° en tweede lid van het koninklijk besluit van 20 december 1999 tot vaststelling van de voorwaarden van de kosteloosheid van de juridische eerstelijnsbijstand en van
de gedeeltelijke of volledige kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de
rechtsbijstand).
(...)
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IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 508/7, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, de Raad van de Orde van advocaten bij elke balie een bureau voor juridische bijstand instelt volgens de nadere regels en de voorwaarden die hij bepaalt;
Dat, krachtens artikel 508/9, eerste en tweede lid van hetzelfde wetboek, het
bureau een advocaat die de aanvrager heeft gekozen op de in artikel 807/7 bedoelde lijst, aanwijst voor gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand;
Dat, krachtens artikel 508/13, derde lid van hetzelfde wetboek, het bureau nagaat of voldaan is aan de voorwaarden inzake kosteloosheid;
Dat, krachtens artikel 508/14, vierde en vijfde lid van hetzelfde wetboek, het
bureau op stukken oordeelt bij zijn beslissing over de aanvraag tot gedeeltelijke
of volledige kosteloosheid en kennelijk ongegronde aanvragen weigert;
Dat, krachtens artikel 508/15, tweede en derde lid van het hetzelfde wetboek,
elke beslissing tot weigering met redenen wordt omkleed en de kennisgeving ervan de nuttige informatie moet bevatten om het beroep bepaald bij artikel 508/16
in te stellen;
Dat, krachtens artikel 508/16 van hetzelfde wetboek, de aanvrager binnen een
maand na de in artikel 508/15 bedoelde kennisgeving, beroep kan instellen bij de
arbeidsrechtbank tegen een beslissing tot weigering;
Overwegende dat het bureau voor juridische bijstand geen rechtspersoonlijkheid heeft en bij gebreke aan enige wettelijke bepaling niet in rechte kan worden
vervolgd;
Dat het arrest dat oordeelt dat de vordering van eiser enkel tegen de Orde van
advocaten ontvankelijk is en niet-ontvankelijk tegen het bureau voor juridische
bijstand, zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiser zijn vordering heeft ingesteld tegen de afzonderlijke leden van het
bureau voor juridische bijstand te Hasselt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
2. Tweede middel
2.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 508/13, eerste en tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, de juridische tweedelijnsbijstand gedeeltelijk of volledig
kosteloos kan zijn voor wie over onvoldoende inkomsten beschikt en voor de
met hen gelijkgestelde personen;
Dat de Koning bij een in ministerraad overgelegd besluit het bedrag van die inkomsten bepaalt, de over te leggen bewijsstukken en wie gelijkgesteld wordt met
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de personen met onvoldoende inkomsten;
Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijk artikel 2, §3, 2° van het
koninklijk besluit van 20 december 1999 tot vaststelling van de voorwaarden van
de kosteloosheid van de juridische eerstelijnsbijstand en van de gedeeltelijke of
volledige kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand, gedeeltelijke kosteloosheid kan genieten, de persoon, samenwonende met
zijn echtgenote of met iedere andere persoon met wie hij een feitelijk gezin
vormt, indien hij bewijst aan de hand van om het even welk document, door het
bureau voor juridische bijstand te beoordelen, dat het gemiddeld maandelijks
netto-inkomen van het gezin tussen het niet voor beslag vatbare minimumbedrag
bepaald in artikel 1409, §1, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek en ditzelfde
bedrag vermeerderd met 18 pct. ligt;
Dat het gemiddeld maandelijks netto-inkomen van het gezin betekent het gemiddeld maandelijks netto-inkomen van alle gezinsleden samen en niet het gemiddeld maandelijks netto-inkomen van de individuele gezinsleden samen dat
vervolgens gedeeld wordt door het aantal familieleden;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
(...)
3. Kosten
Overwegende dat tweede verweerster overeenkomstig artikel 1017, tweede lid
van het Gerechtelijk Wetboek, in de kosten dient te worden veroordeeld;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt tweede verweerster in de kosten.
De kosten begroot tot op heden op nul euro.
19 april 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 205
3° KAMER - 19 april 2004

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — BEGRIP. VEREISTEN VAN HET FAILLISSEMENT - VONNIS VAN
FAILLIETVERKLARING - RECHTERLIJKE BESLISSING - AARD - HANDELSACTIVITEITEN - STOPZETTING GEVOLG - VERPLICHTINGEN CURATOR - BEËINDIGING ARBEIDSOVEREENKOMSTEN.
2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — BEGRIP. VEREISTEN VAN HET FAILLISSEMENT - VONNIS VAN
FAILLIETVERKLARING - HANDELSACTIVITEITEN - STOPZETTING - UITZONDERINGSREGEL RECHTERLIJKE BESLISSING - AARD - DRAAGWIJDTE.
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3º ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — BESCHERMDE
WERKNEMERS - ONTSLAG OM ECONOMISCHE OF TECHNISCHE REDENEN FAILLISSEMENTSVONNIS - GEVOLG - ECONOMISCHE REDEN - ONTSLAG VAN ALLE WERKNEMERS ONMIDDELLIJK OF GELEIDELIJK ONTSLAG - NIET DISCRIMINATOIR.
4º ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — BESCHERMDE
WERKNEMERS - ONTSLAG OM ECONOMISCHE OF TECHNISCHE REDENEN - RAADPLEGING VAN
PARITAIR COMITÉ - VEREFFENING VAN FAILLISSEMENT - GEVOLG.
1º Het faillissementsvonnis is een rechterlijke beslissing die in de regel de stopzetting van
elke handelsactiviteit oplegt met gevolg dat de curator de arbeidsovereenkomsten moet
beëindigen1.
2º

Uit de uitzonderingsregel van de Faillissementswet die toelaat dat de
handelsverrichtingen toch tijdelijk kunnen worden voortgezet, mag niet worden afgeleid
dat het faillissementsvonnis zijn wezenlijke aard verliest van rechterlijke beslissing die de
stopzetting van de handelsactiviteiten oplegt2. (Artt. 444 en 475 Faillissementswet 1851)

3º Uit het faillissementsvonnis volgt, eensdeels, dat de economische reden tot het ontslaan
van alle werknemers, ook van de beschermde werknemers vaststaat, en, anderdeels, dat
het ontslag door de curator van alle werknemers ten gevolge van het faillissement, hetzij
onmiddellijk na het faillissement, hetzij geleidelijk aan naargelang van de vereisten van
de vereffening, in de regel niet discriminatoir is. (Art. 3, §1 Wet Ontslagregeling
Personeelsafgevaardigden)
4º De omstandigheid dat de vereffening van het faillissement het noodzakelijk maakt dat
bepaalde werknemers nog in dienst worden gehouden, impliceert niet dat de curator de
erkenning van de technische of economische reden nog aan het paritair comité moet
vragen vooraleer tot ontslag van de beschermde werknemers te kunnen overgaan; dit
geldt, onverminderd het recht van de beschermde werknemer om tegen zijn ontslag op te
komen indien de curator hierbij discriminerend zou zijn opgetreden. (Art. 3, §1 Wet
Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden)
(M. T. SCHEEPERS J.& J., in hoedanigheid van curator van het faillissement NOVA ELECTRO INTERNATIONAL N.V.)

ARREST

(A.R. S.03.0078.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 april 2003 gewezen door
het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Het arrest stelt vast dat:
1. de NV Nova Electro International bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren van 8 januari 1997 failliet werd verklaard en dit faillissementsvonnis, na te hebben vastgesteld dat er nog geen duidelijkheid bestond
over een eventuele voorlopige voortzetting van de handelsactiviteit, de curators
1 Zie Cass., 25 juni 2001, A.R. S.00.0041.N, nr. 396.
2 Ibid.
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in het kader van het beheer van het faillissement machtigde alle personeelsleden,
inclusief de beschermde werknemers, te ontslaan;
2. bij vonnissen van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren van 10 januari
1997, 30 januari 1997, 17 februari 1997, 3 maart 1997 en 24 maart 1997 de curators gemachtigd werden de handelsactiviteiten voorlopig verder te zetten, uiteindelijk tot 30 april 1997;
3. de bedienden ontslagen werden op 8 januari 1997 en 30 januari 1997;
4. vanaf 8 april 1997 het bedrijf door de werknemers werd bezet en een staking
uitbrak, erkend door de diverse vakbonden;
5. alle arbeiders, met uitzondering van diegenen die in aanmerking kwamen
voor een brugpensioenregeling, op 28 april 1997 door de curators ontslagen werden;
6. eiser, beschermd werknemer als personeelsafgevaardigde in de ondernemingsraad, op 28 april 1997 ontslagen werd;
7. nadat op 20 mei 1997 tussen de curators en de representatieve vakbonden
collectieve arbeidsovereenkomsten tot invoering van een bijzonder brugpensioen
voor een onderneming in herstructurering werden gesloten, de staking in juli
1997 beëindigd werd, waarna de arbeidsovereenkomsten met de arbeiders voor
wie een brugpensioenregeling werd uitgewerkt, opgezegd werden met een opzeggingstermijn van acht weken, tijdens dewelke verdere arbeidsprestaties werden geleverd;
8. dat begin september 1997 de productie werd stopgezet en de laatste bruggepensioneerde effectief uit dienst is getreden op 5 september 1997;
9. de curators en de vertegenwoordigers van de representatieve vakbonden op
4 februari 1998 een overeenkomst ondertekenden waarbij onder meer bedongen
werd: "Teneinde de uitvoering van de afgesloten CAO-brugpensioen na faillissement van NV Nova Electro International niet in het gedrang te brengen en onder
opschortende voorwaarde dat de fondsen voor het brugpensioen effectief worden
gestort aan OMOB, verklaren partijen akkoord te gaan de machtiging, verleend
door de Rechtbank van Koophandel te Tongeren in het vonnis van faillissementsverklaring van NV Nova Electro International van 8 januari 1997, om alle
werknemers, inbegrepen de beschermden, te ontslaan, te erkennen, dat de verderzetting van de activiteit na faillissement niet kan beschouwd worden als afstand
van deze machtiging, noch dat er enig nieuw recht zou zijn ontstaan door het verderzetten van de activiteit, gezien deze verderzetting gebeurde o.m. op uitdrukkelijk verzoek van de vertegenwoordigers van de syndicale organisaties. Partijen
verklaren geen enkele vordering te zullen instellen om enige schadevergoeding
te vorderen uit hoofde van het ontslag van beschermde werknemers, noch enige
procedure te zullen ondersteunen op welke wijze dan ook, en afstand te doen van
de reeds ingestelde vorderingen";
10. eiser op 27 april 1998 de curators dagvaardde tot betaling van de bijzondere beschermingsvergoeding wegens niet-naleving van de bijzondere ontslagprocedure, bepaald bij de wet van 19 maart 1991.

668

HOF VAN CASSATIE

19.4.04 - Nr. 205

IV. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 32, inzonderheid 3° van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- de artikelen 2, 3, 14 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 kandidaat-personeelsafgevaardigden;
- de artikelen 437, 444 en 475 van de Faillissementswet van 18 april 1851, zoals opgenomen in boek III van het Wetboek van Koophandel en herhaaldelijk gewijzigd en zoals
van toepassing vóór de inwerkingtreding van de Faillissementswet van 8 augustus 1997
en de opheffing van vermelde wet van 18 april 1851 bij artikel 149 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de vordering
van eiser tot het verkrijgen ten laste van verweerders van de bijzondere beschermingsvergoeding wegens niet-naleven van de bijzondere ontslagprocedure bepaald in de wet van
19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in
de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, het hoger beroep van
eiser ontvankelijk doch ongegrond, bevestigt het het vonnis van de eerste rechter en verzendt het de zaak dienvolgens naar de Rechtbank van Koophandel te Tongeren op grond
van de volgende motieven:
"De NV. Nova Electro International werd bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel
te Tongeren van 08 januari 1997 failliet verklaard.
Bij dit vonnis werden (verweerders) als curatoren aangesteld. Wat betreft de werknemers luidde het vonnis als volgt:
"(...) dat in het bedrijf verschillende beschermde werknemers worden tewerkgesteld.
Dat zij slechts kunnen ontslagen worden zonder voorafgaandelijke raadpleging van het
paritair comité op grond van een gerechtelijke beslissing (Cass. 14 maart 1994). Dat er
thans nog geen duidelijkheid bestaat over de eventuele verderzetting van de activiteit.
Dat het dan ook gepast voorkomt de curator te machtigen in het kader van het beheer
van het faillissement om alle personeelsleden inclusief de beschermde werknemers te ontslaan".
(...)
Onmiddellijk na het faillissementsvonnis deelden de curatoren in een algemene vergadering met het voltallige personeel en daarna in een vergadering met de erkende vakorganisaties, zijnde de vakbondsafgevaardigden, de voltallige ondernemingsraad en de syndicale afgevaardigden, uitdrukkelijk mede dat alle arbeidsovereenkomsten ingevolge het
faillissement werden beëindigd.
Door (verweerders) werd op 9 januari 1997 een verzoekschrift tot verderzetten van handelsactiviteit conform artikel 475 van de Faillissements-wet neergelegd.
Door de rechtbank van koophandel werd bij vonnis van 10 januari 1997 machtiging
verleend de handelsactiviteiten verder te zetten tot 31 januari 1997 (stuk 2 (verweerders)).
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Vervolgens werden er door (verweerders) nog vier maal een verzoekschrift neergelegd
waarbij machtiging gevraagd werd de handelsactiviteit verder te zetten, hetgeen telkens
werd toegestaan bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren (stukken 3 t/m
6 (verweerders):
1. verzoekschrift van 28 januari 1997 en vonnis van 30 januari 1997: voortzetting verleend van 1 februari tot 17 februari 1997
(stuk 3 (verweerders))
2. verzoekschrift van 11 februari 1997 en vonnis van 17 februari 1997: voortzetting
verleend tot en met 2 maart 1997
(stuk 4 (verweerders))
3. verzoekschrift van 25 februari 1997 en vonnis van 3 maart 1997: voortzetting verleend tot en met 28 maart 1997
(stuk 5 (verweerders))
4. verzoekschrift van 21 maart 1997 en vonnis van 24 maart 1997: voortzetting verleend tot en met 30 april 1997
(stuk 6 (verweerders))
De bedienden die nog niet waren ontslagen op de datum van het faillissement (8 januari
1997), werden door de curatoren ontslagen op 30 januari 1997.
Vanaf februari 1997 werden echter een vijftal (verantwoordelijke) bedienden opnieuw
in dienst genomen met interimcontracten via T.-Interim".
en
"Op 28 april 1997 werden alle arbeiders, met uitzondering van diegenen die in aanmerking kwamen voor brugpensioenregeling, door de curatoren ontslagen, met vrijstelling
van stempelcontrole. Aldus bleven een veertigtal werknemers verder in dienst. (Eisende
partij) werd door de curatoren ontslagen op 28 april 1997 (stuk 5: lijst van de werknemers).
(...)
Na beëindiging van de staking, zijnde in juli 1997, werden de arbeidsovereenkomsten
met de arbeiders voor wie een brugpensioenregeling werd uitgewerkt, opgezegd. Gedurende de opzeggingstermijn, voor de meeste van deze werknemers een achttal weken,
werden door hen verder prestaties geleverd. Een zestigtal arbeiders leverden verder prestaties in het kader van een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid.
Begin september 1997 werd de productie stopgezet.
De laatste bruggepensioneerde is effectief uit dienst gegaan op 5 september 1997".
alsook
"5.3.1. Na een periode van economische werkloosheid die afliep op 10 januari 1997,
heeft de Rechtbank van Koophandel te Tongeren, op aangifte, de firma NV Nova Electro
International op 8 januari 1997 failliet verklaard en heeft de curatoren gemachtigd, in het
kader van het beheer van het faillissement, om alle personeelsleden, inclusief de beschermden, te ontslaan".
evenals
"6. In casu betwist (eisende partij) niet dat het faillissementsvonnis uitdrukkelijk bepaalt dat (verweerders), in het kader van het beheer van het faillissement, gemachtigd
werden alle werknemers, inclusief de beschermden, te ontslaan. Evenmin wordt betwist
dat in een algemene vergadering met het voltallige personeel van gefailleerde en daarna in
een vergadering met de erkende vakorganisaties (vakbondsafgevaardigden, de voltallige
ondernemingsraad en de syndicale afgevaardigden) (verweerders) onmiddellijk en uit-
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drukkelijk meegedeeld hebben dat alle arbeidsovereenkomsten ingevolge het faillissement
werden beëindigd".
en
"Het ontslag gegeven door (verweerders) op 8 januari 1997 bevat geen geldige tijdsbepaling, zodat de arbeidsovereenkomst van (eiser) onmiddellijk op het ogenblik van het
ontslag, is beëindigd.
(...)
Vanaf de aanvaarding van hun opdracht als curatoren van het faillissement oefenen
(verweerders) de gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers uit en vereffenen (zij)
het actief ten bate van de schuldeisers, zodat zij verplicht waren vanaf hun aanstelling de
bestaande arbeidsovereenkomsten te beëindigen daar zij daartoe uitdrukkelijk gemandateerd werden door de rechtbank van koophandel.
Het rechtstreeks gevolg van de mondelinge mededeling van (verweerders) houdende
het ontslag van alle werknemers, inclusief de beschermde werknemers en gesteund door
de expliciete machtiging verleend door de rechtbank van koophandel, is het feit dat (verweerders) aan het paritair comité geen erkenning dienden te vragen van economische of
technische redenen alvorens tot het ontslag over te gaan van de beschermde werknemers,
zoals bepaald in artikel 3, §1, eerste lid van de wet van 19 maart 1991".
en ook nog
"8.2 Gebruik makend van hun wettelijke bevoegdheden als gerechtelijke mandatarissen, zowel in het belang van de massa der schuldeisers als van de gefailleerde onderneming en blijkbaar op uitdrukkelijk verzoek van de erkende vakorganisaties, hebben (verweerders) de handelsactiviteiten verder gezet krachtens artikel 475 van de Faillissementswet.
Het verzoekschrift van (verweerders) werd ingewilligd en de machtiging werd door de
rechtbank van koophandel verleend op 10 januari 1997. De termijn om de handelsactiviteiten verder te zetten was telkenmale van zeer korte duur (minder dan één maand) en
werd een laatste maal toegekend tot en met 30 april 1997.
(...)
8.3. De eerste rechter stelt dan ook terecht, zoals reeds overwogen, dat achteraf, na de
tijdelijke voortzetting van de activiteit, nóg eens de zogenaamde rechten van de beschermde werknemers honoreren aanleiding zou geven tot een niet gerechtvaardigde discriminatie ten aanzien van de overige werknemers wiens rechten in elk geval zijn beperkt
tot de vordering van een verbrekingsvergoeding in de boedel, regeling waarvoor de beschermden aanvankelijk, zelf ook hebben gekozen.
(...)
8.4. In volledige wilsovereenstemming van beide partijen kregen de tewerkgestelde
werknemers impliciet een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk aangeboden waarvan de tijdsbepaling afhankelijk werd gesteld van
de machtiging van de rechtbank van koophandel om de handelsactiviteiten tijdelijk verder
te zetten en de realisatie van de aanwezige activa verhogen. Dit betekent dat het moment
van het verstrijken van de "bepaalde" duur en/of van het einde van de werkzaamheden
reeds door partijen gekend was bij het aanvaarden van de verdere tewerkstelling. Nu (verweerders) vanwege de rechtbank van koophandel geen machtiging meer hadden bekomen
om de handelsactiviteiten verder te zetten na 30 april 1997 werd de arbeidsovereenkomst
van bepaalde duur of voor duidelijk omschreven werk automatisch beëindigd zonder tussenkomst van partijen.
Hoewel de eenzijdige verbreking van de arbeidsovereenkomst onmiddellijk een einde
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maakt aan de contractuele relatie, blijven de partijen overeenkomstig het principe van de
vrije wil (artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek) vrij om in onderling overleg te beslissen het ontslag als onbestaande te beschouwen en het door een andere wijze van beëindiging te vervangen.
Hoewel de arbeidsovereenkomst van (eisende partij) door (verweerders) eenzijdig en
onmiddellijk werd verbroken ten gevolge van het faillissementsvonnis van 8 januari 1997,
kunnen partijen in onderling overleg beslissen om het ontslag als onbestaande te beschouwen en door een arbeidsovereenkomst verbonden te blijven en/of een andere wijze van
beëindiging kiezen (Cass. 28 januari 2002, J.T.T. 2002, 177 met conclusies Eerste Adv.gen. J.F. LECLERCQ; Soc. Kron. 2002, 247; P. CONRADS, "Kan een wijze van beëindiging van
de arbeidsovereenkomst naderhand door een andere worden vervangen?"; A.V.I., nr. 146
van 14 februari 2003, blz. 16, Ced. Samsom).
Uiteindelijk heeft de definitieve beëindiging van de arbeidsovereen-komst van (eisende
partij) op 28 april 1997, de brugpensioenregeling en de tewerkstelling via uitzendarbeid
van andere werknemers, geen relevantie meer, nu vastgesteld werd dat (verweerders) op 8
januari 1997 geen erkenning dienden te vragen van de economische of technische redenen
alvorens tot het ontslag van (eiser) over te gaan.
Grieven
Krachtens artikel 2 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling
voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, hieronder afgekort als Wet Ontslagbescherming Personeelsafgevaardigden, kunnen de personeelsafgevaardigden en de kandidaat-personeelsafgevaardigden
slechts worden ontslagen om een dringende reden die vooraf door het arbeidsgerecht aangenomen werd, of om economische of technische redenen die vooraf door het bevoegd
paritair orgaan werden erkend. Voor de toepassing van die bepaling geldt als ontslag: elke
beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, gedaan met of zonder vergoeding, al dan niet met naleving van een opzegging, die ter kennis wordt gebracht gedurende de periode bedoeld in de §§2 of 3 van artikel 2 van dezelfde wet.
Krachtens artikel 3, §1 van de Wet Ontslag Personeelsafgevaardig-den, kan de werkgever een personeelsafgevaardigde of een kandidaat-personeelsafgevaardigde slechts om
economische of technische redenen ontslaan, wanneer die redenen vooraf door het bevoegd paritair comité zijn erkend. In die wet zijn geen uitzonderingen op die verplichting
bepaald.
Het doel van de wetgever met de beperking van de ontslagmogelijkheden om economische of technische redenen bestaat erin iedere voor de beschermde werknemer nadelige
discriminatie te voorkomen. Discriminatie tussen de werknemers is evenwel uitgesloten
wanneer de stopzetting van de activiteit of de sluiting van de onderneming, gepaard gaande met het gelijktijdig en tezelfdertijd of binnen zeer korte tijd gegeven ontslag van al de
werknemers, de uitvoering is van een rechterlijke beslissing.
Krachtens het te dezen toepasselijk artikel 444 van de wet van 18 april 1851, zoals opgenomen in Boek III van het Wetboek van Koophandel en herhaaldelijk gewijzigd en zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van de Faillissementswet van 8 augustus
1997 en de opheffing van voormelde wet van 18 april 1851 bij artikel 149 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 (hieronder afgekort als: de oude Faillissementswet) verliest de gefailleerde te rekenen van het vonnis van faillietverklaring van rechtswege het
beheer over al zijn goederen, alsmede over de goederen die hij gedurende het faillissement verkrijgt.
De curator oefent vanaf de aanvaarding van zijn opdracht de bij de wet toevertrouwde
gemeenschappelijke rechten van het geheel van de schuldeisers uit en moet het actief ver-
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effenen ten bate van die schuldeisers. Behoudens in uitzonderlijke gevallen die uit de wet
volgen, mag hij de handelsverrichtingen van de gefailleerde niet voortzetten. Krachtens
artikel 475 van de oude Faillissementswet moet voortzetting door de curator van de handelsverrichtingen door de rechtbank worden bevolen.
De curator is derhalve verplicht vanaf zijn aanstelling de bestaande arbeidsovereenkomsten te beëindigen, aangezien definitief vaststaat dat de werknemers de overeengekomen arbeidsprestaties niet meer zullen leveren en hij evenmin de overeengekomen arbeidsprestaties zal kunnen opdragen aan de werknemers.
Uit dat alles volgt dat het faillissementsvonnis een rechterlijke beslissing is die in de regel de stopzetting van elke handelsactiviteit oplegt.
Evenwel is enkel wanneer het faillissementsvonnis effectief gevolgd wordt door de
stopzetting van de activiteiten en wettig is vastgesteld dat de opgelegde stopzetting van de
activiteit van de onderneming gepaard gaat met het gelijktijdig en tezelfdertijd of binnen
zeer korte tijd gegeven ontslag van alle werknemers, het doel dat de wetgever nastreeft
met de beperking van de ontslagmogelijkheden om economische of technische redenen
verzekerd en derhalve de voorafgaande erkenning door het bevoegd paritair comité van de
economische of technische redenen tot ontslag, door de werkgever, van een personeelsafgevaardigde of een kandidaat-personeelsafgevaardigde voorgeschreven door artikel 3, §1
van de Wet Ontslag Personeelsafge-vaardigden, overbodig.
Het arbeidshof stelt in het bestreden arrest vast dat eisende partij binnen de onderneming behoorde tot de categorie van de beschermde werknemers en dat de NV Nova Electro International bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren van 8 januari
1997 failliet werd verklaard.
1. Eerste onderdeel
1.1. Eerste subonderdeel
Het arbeidshof beslist dat verweerders aan het paritair comité geen erkenning dienden
te vragen van economische en technische redenen alvorens tot ontslag over te gaan van de
beschermde werknemers, zoals bepaald in artikel 3, §1, eerste lid van de Wet Ontslagbescherming Personeelsafge-vaardigden en overweegt dat zulks het rechtstreeks gevolg is
van "de mondelinge mededeling van (verweerders) houdende het ontslag van alle werknemers, inclusief de beschermde werknemers en gesteund door de expliciete machtiging
verleend door de rechtbank van koophandel". Verweerders dienden, aldus het arbeidshof,
"op 8 januari 1997 geen erkenning te vragen van de economische of technische redenen
alvorens tot het ontslag van (eisende partij) over te gaan".
Zijn beslissing dat alle werknemers, eisende partij inbegrepen, op 8 januari 1997 mondeling door verweerders werden ontslagen, steunt het arbeidshof op de overweging dat eisende partij dat niet betwist en op de overweging dat zulks nadien werd bevestigd door de
onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomsten van enkele bedienden en door
de aangiften van schuldvordering neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel
op 10 februari 1997.
In zijn regelmatig ter griffie van het arbeidshof neergelegde repliek op het advies van
het openbaar ministerie voerde eisende partij aan:
"- op 08 januari 1997 vond een personeelsvergadering plaats; tijdens die vergadering
deelden de curatoren mee dat zou getracht worden het bedrijf 'in going concern' over te
dragen en dat dan ook, buiten een aantal bedienden er voorlopig geen ontslagen zouden
plaatsvinden"
en dat zij
"wél degelijk betwist dat (verweerders) op 08 januari 1997 'reeds onmiddellijk en uitdrukkelijk mededeelden dat alle arbeidsovereenkomsten ingevolge het faillissement be-
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ëindigd zouden worden'. (...)
De conclusie van de vergadering van de curatoren met de werknemers op 08 januari
1997 was dat zou getracht worden het bedrijf 'in going concern' over te dragen met inbegrip van de bestaande arbeidsovereenkomsten. Slechts indien dit niet zou lukken of niet
volledig, zouden de curatoren tot ontslagen overgaan. Door (verweerders) werd enkel een
uitzondering gemaakt voor de bedienden, waarvan een aantal reeds onmiddellijk zou ontslagen worden.
In hun synthèseberoepsbesluiten stellen (verweerders) trouwens uitdrukkelijk dat eventuele ontslagen slechts 'op een later door partijen te bepalen datum gegeven worden'".
Door te overwegen dat eisende partij niet betwist dat in een algemene vergadering met
het voltallige personeel van gefailleerde en daarna in een vergadering met de erkende vakorganisaties verweerders onmiddellijk en uitdrukkelijk meegedeeld hebben dat alle arbeidsovereenkomsten ingevolge het faillissement werden beëindigd, schendt het arbeidshof de bewijskracht van de voormelde repliek van eisende partij.
Voorts is ontslag, zoals volgt uit artikel 32, inzonderheid 3° en uit artikel 1134 van het
Burgerlijk Wetboek, de handeling waarbij een partij bij een arbeidsovereenkomst aan de
andere partij te kennen geeft dat zij besloten heeft de overeenkomst te beëindigen.
Het arbeidshof kan het feit dat alle werknemers, eisende partij inbegrepen, op 8 januari
1997 door verweerders werden ontslagen, niet wettig afleiden uit zijn vaststelling van "de
onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomsten van enkele bedienden", door
"de aangiften van schuldvordering, neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel op 10 februari 1997", aangezien daaruit niet blijkt en het arbeidshof niet vaststelt dat
alle werknemers een schuldvordering hebben ingediend, noch of de schuldvorderingen die
werden ingediend, wel betrekking hebben op een beëindigingsvergoeding.
Evenmin kan het arbeidshof op grond van de loutere vaststellingen dat eisende partij
een schuldvordering heeft ingediend die definitief werd opgenomen in het proces-verbaal
van nazicht van schuldvorderingen en dat hij in zijn aangifte van schuldvordering uitdrukkelijk verklaart dat de gefailleerde hem op de dag van het faillissement nog een totaal bedrag verschuldigd is uit hoofde van zijn arbeidsprestaties tot 8 januari 1997, zonder dat in
de aangifte melding wordt gemaakt van het feit dat er nog een beschermingsvergoeding
verschuldigd zou zijn, wettig beslissen dat eisende partij op 8 januari 1997 werd ontslagen.
Het arbeidshof kon niet wettig beslissen dat alle werknemers, inclusief de beschermde
werknemers, op 8 januari 1997 door verweerders werden ontslagen en dat als rechtstreeks
gevolg daarvan verweerders geen erkenning dienden te vragen van de economische of
technische redenen alvorens tot het ontslag van eisende partij over te gaan (schending van
alle in de aanhef van het middel vermelde bepalingen, met uitzondering van artikel 149
van de gecoördineerde Grondwet).
1.2. Tweede subonderdeel
Het arbeidshof stelt voorts enerzijds vast dat
- in de algemene vergadering van het voltallig personeel van gefailleerde en daarna in
een vergadering met de erkende vakorganisaties, verweerders "onmiddellijk en uitdrukkelijk meegedeeld hebben dat alle arbeidsovereenkomsten ingevolge het faillissement werden beëindigd";
- het ontslag door verweerders gegeven op 8 januari 1997 geen geldige tijdsbepaling
bevat, "zodat de arbeidsovereenkomst van [eiser] onmiddellijk op het ogenblik van het
ontslag is beëindigd";
- verweerders "alle werknemers, inclusief de beschermde werknemers, op 8 januari
1997 hadden ontslagen, (...) nadien (werd) bevestigd door de onmiddellijke beëindiging
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van de arbeidsovereenkomsten van enkele bedienden en ontegensprekelijk door de aangiften van de schuldvorderingen, neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel op
10 februari 1997" en dat eisende partij een aangifte van schuldvordering indiende, waaruit
blijkt dat eisende partij de mededeling van de curatoren in de algemene vergadering met
het voltallige personeel en in de vergadering met de erkende vakorganisaties om onmiddellijk en uitdrukkelijk alle arbeidsovereenkomsten ingevolge faillissement te beëindigen,
voldoende had begrepen en het ontslag als zodanig had aanvaard;
- in volledige wilsovereenstemming van beide partijen de tewerkgestelde werknemers
impliciet een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk kregen aangeboden.
Uit die vaststellingen volgt dat het arbeidshof aanneemt dat de initiële arbeidsovereenkomst van eisende partij op 8 januari 1997 door verweerders eenzijdig werd beëindigd
zonder inachtneming van de procedure voorgeschreven door artikel 3 van de Wet Ontslagbescherming Personeelsaf-gevaardigden.
Anderzijds stelt het arbeidshof vast dat
- hoewel de arbeidsovereenkomst van eisende partij door verweerders eenzijdig en onmiddellijk werd verbroken ten gevolge van het faillissementsvonnis van 8 januari 1997,
de partijen in onderling overleg kunnen beslissen om het ontslag als onbestaande te beschouwen en door een arbeidsovereenkomst verbonden te blijven en/of een andere wijze
van beëindiging te kiezen;
- eisende partij door verweerders werd ontslagen op 28 april 1997 en de arbeidsovereenkomst van eisende partij "definitief" werd beëindigd op 28 april 1997.
Uit die vaststellingen van het arbeidshof volgt dat het hof aanneemt dat de beëindiging
door verweerders van de initiële arbeidsovereenkomst van eisende partij op 8 januari 1997
door partijen werd ongedaan gemaakt en de arbeidsovereenkomst van eisende partij eerst
op 28 april 1997 door verweerders werd beëindigd.
De beslissing van het arbeidshof dat het rechtstreeks gevolg van de mondelinge mededeling van verweerders houdende het ontslag van alle werknemers, inclusief de beschermde werknemers, en gesteund door de expliciete machtiging verleend door de rechtbank
van koophandel, het feit is dat verweerders aan het paritair comité geen erkenning diende
te vragen van economische of een technische reden alvorens tot het ontslag over te gaan
van de beschermde werknemers, zoals bepaald in artikel 3, §1, eerste lid van de Wet Ontslagbescherming Personeelsafgevaardigden, berust derhalve op tegenstrijdige, minstens
dubbelzinnige motieven, wat gelijkstaat met de ontstentenis van motivering.
Het arbeidshof miskent de motiveringsverplichting door op grond van strijdige, minstens dubbelzinnige motieven het hoger beroep van eisende partij ongegrond te verklaren
en het vonnis van de eerste rechter te bevestigen (schending van alle in de aanhef van het
middel vermelde wettelijke bepalingen, met uitzondering van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek).
2. Tweede onderdeel
Het arbeidshof stelt vast dat het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren
van 8 januari 1997 waarbij de NV Nova Electro International failliet werd verklaard,
overweegt dat er op dat ogenblik geen duidelijkheid bestaat over de eventuele voortzetting
van de activiteit en de curator "machtigt" in het kader van het beheer van het faillissement
alle personeelsleden inclusief de beschermde werknemers te ontslaan.
Het arbeidshof stelt eveneens vast dat
- op verzoek van (verweerders) tot vijfmaal toe aan de rechtbank van koophandel
machtiging werd gevraagd de handelsactiviteit voort te zetten en zulks telkens door de
rechtbank werd toegestaan voor aaneensluitende periodes tot en met 30 april 1997;
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- de bedienden die nog niet waren ontslagen op de datum van het faillissement (8 januari 1997) door verweerders werden ontslagen op 30 januari 1997;
- op 28 april 1997 alle arbeiders, met uitzondering van diegenen die in aanmerking
kwamen voor brugpensioen, door verweerders werden ontslagen, waardoor een veertigtal
werknemers verder in dienst bleven;
- de arbeidsovereenkomsten met de arbeiders voor wie een brugpensioenregeling werd
uitgewerkt na beëindiging van de staking, in juli 1997, werden opgezegd en gedurende de
opzeggingstermijn door de meeste van die werknemers een achttal weken voort prestaties
werden geleverd;
- de productie begin september 1997 werd stopgezet.
2.1. Eerste subonderdeel
Uit die vaststellingen van het arbeidshof blijkt dat de rechtbank van koophandel in het
faillissementsvonnis van 8 januari 1997 verweerders niet de stopzetting van elke handelsactiviteit oplegde en dat de handelsactiviteit van de gefailleerde ook effectief na die datum
werd voorgezet.
Uit de vaststellingen van het arbeidshof volgt eveneens dat het vonnis verweerders weliswaar machtigde alle personeelsleden te ontslaan maar dat verweerders niet verplicht waren vanaf hun aanstelling de bestaande arbeidsovereenkomsten te beëindigen, aangezien
niet definitief vaststond dat de werknemers de overeengekomen arbeidsprestaties niet
meer zouden leveren.
Het arbeidshof kon op grond van de hierboven vermelde vaststellingen niet wettig beslissen dat verweerders geen erkenning dienden te vragen van de economische en technische redenen alvorens tot ontslag van eisende partij over te gaan (schending van de artikelen 2, 3, 14 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 kandidaat-personeelsafgevaardigden en van de artikelen 437, 444 en 475 van de Faillissementswet van 18
april 1851, zoals opgenomen in Boek III van het Wetboek van Koophandel en herhaaldelijk gewijzigd en zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van de Faillissementswet
van 8 augustus 1997 en de opheffing van vermelde wet van 18 april 1851 bij artikel 149
van de Faillissementswet van 8 augustus 1997).
2.2. Tweede subonderdeel
Hoewel uit de uitzonderingsregeling, krachtens welke in bijzondere omstandigheden,
zoals die bepaald bij artikel 475 van de in deze zaak toepasselijke Faillissementswet, de
handelsverrichtingen toch worden voortgezet, niet mag worden afgeleid dat het faillissementsvonnis zijn wezenlijke aard verliest van rechterlijke beslissing die de stopzetting
van de handelsactiviteit oplegt, is iedere voor de beschermde werknemer nadelige discriminatie tussen werknemers in geval van voortzetting van de handelsverrichtingen maar
uitgesloten wanneer de stopzetting van de activiteit of de sluiting van de onderneming gepaard gaat met het gelijktijdig en terzelfdertijd of binnen zeer korte tijd gegeven ontslag
van al de werknemers.
Uit de vaststellingen van het arbeidshof blijkt eveneens dat de werknemers van de gefailleerde op verschillende tijdstippen werden ontslagen, dat sommige van hen nog werden tewerkgesteld en ontslagen na de datum van 30 april 1997 tot dewelke de rechtbank
verweerders machtigde de handelsactiviteit voort te zetten.
Daaruit volgt dat niet aan alle werknemers ter uitvoering van een rechterlijke beslissing
gelijktijdig met de stopzetting van de activiteit ontslag werd gegeven, noch dat zij tezelfdertijd of binnen zeer korte tijd werden ontslagen, zodat discriminatie tussen de werknemers (niet) uitgesloten was.
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Het arbeidshof kon op grond van de hierboven vermelde vaststellingen niet wettig beslissen dat verweerders geen erkenning dienden te vragen van de economische en technische redenen alvorens tot ontslag van eisende partij over te gaan (schending van de artikelen 2, 3, 14 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 kandidaat-personeelsafgevaardigden en van de artikelen 437, 444 en 475 van de Faillissementswet van 18
april 1851, zoals opgenomen in Boek III van het Wetboek van Koophandel en herhaaldelijk gewijzigd en zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van de Faillissementswet
van 8 augustus 1997 en de opheffing van vermelde wet van 18 april 1851 bij artikel 149
van de Faillissementswet van 8 augustus 1997).

V. Beslissing van het Hof
1. Tweede onderdeel
1.1. Tweede subonderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 3, §1 van de wet van 19 maart 1991 houdende de bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafge-vaardigden in de ondernemingsraden en in de comité's voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing
van de werkplaatsen, alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, de
werkgever een personeelsafgevaardigde of een kandidaat-personeelsafgevaardigde slechts om economische of technische redenen kan ontslaan, wanneer die redenen vooraf door het bevoegde paritair comité zijn erkend;
Dat het doel van de wetgever, met de vereiste erkenning van de ingeroepen
economische of technische reden tot ontslag, erin bestaat, zonder een voordelige
discriminatie voor de beschermde werknemers tot stand te willen brengen, het
werkelijk bestaan van de ingeroepen reden te laten controleren en te voorkomen
dat zulke reden in het bijzonder ten aanzien van de beschermde werknemers om
reden van hun functie van personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde zou worden ingeroepen, wat een nadelige discriminatie ten opzichte
van de andere werknemers zou inhouden;
Overwegende dat het faillissementsvonnis een rechterlijke beslissing is die in
de regel de stopzetting van elke handelsactiviteit oplegt met gevolg dat de curator de arbeidsovereenkomsten moet beëindigen;
Dat weliswaar in bijzondere omstandigheden, zoals die bepaald bij artikel 475
van de te dezen toepasselijke versie van de Faillissementswet, de handelsverrichtingen toch tijdelijk kunnen worden voortgezet; dat die uitzonderingsregel evenwel aan het faillissementsvonnis zijn wezenlijke aard van rechterlijke beslissing
die de stopzetting van de handelsactiviteiten oplegt, niet ontneemt;
Dat uit het faillissementsvonnis volgt, eensdeels, dat de economische reden tot
het ontslaan van alle werknemers, ook van de beschermde werknemers, vaststaat,
en, anderdeels, dat het ontslag door de curator van alle werknemers ten gevolge
van het faillissement, hetzij onmiddellijk na het faillissement, hetzij geleidelijk
aan naargelang de vereisten van de vereffening, in de regel niet discriminatoir is;
Dat de omstandigheid dat de vereffening van het faillissement het noodzakelijk maakt dat bepaalde werknemers nog in dienst worden gehouden dienvolgens
niet impliceert dat de erkenning van de technische of economische reden nog aan
het paritair comité moet gevraagd worden vooraleer tot ontslag van de bescherm-
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de werknemer te kunnen overgaan;
Dat dit geldt, onverminderd het recht van de beschermde werknemer om tegen
zijn ontslag op te komen indien de curator hierbij discriminerend zou zijn opgetreden;
Overwegende dat de appèlrechters op grond van de voormelde in de plaats gestelde redenen, vermochten te oordelen dat de curators op grond van het faillissementsvonnis van 8 januari 1997 en ongeacht het tijdstip waarop de werknemers
in het kader van de vereffening van het faillissement werden ontslagen, niet meer
verplicht waren het paritair comité te raadplegen vooraleer eiser te ontslaan;
Dat het subonderdeel niet ontvankelijk is;
1.2. Eerste subonderdeel
Overwegende dat, gelet op het antwoord op het tweede subonderdeel, het feit
dat na het faillissementsvonnis de handelsactiviteiten met machtiging van de
rechtbank van koophandel werden voortgezet tot 30 april 1997 en de werknemers op verschillende tijdstippen werden ontslagen, geen belang meer vertoont;
Dat het subonderdeel niet ontvankelijk is;
2. Eerste onderdeel
Overwegende dat, gelet op het antwoord op het tweede subonderdeel van het
tweede onderdeel, het al of niet betwist zijn van de beëindiging van al de arbeidsovereenkomsten op de vergadering van 8 januari 1997 of een al dan niet tegenstrijdige motivering daaromtrent, geen belang meer vertoont;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
De kosten begroot op de som van achtentachtig euro een cent jegens de eisende partij en op de som van tachtig euro zestien cent jegens de verwerende partijen.
19 april 2004 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter
– Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. van
Eeckhoutte en De Bruyn.

Nr. 206
2° KAMER - 20 april 2004

1º STRAF — SAMENLOOP — EENDAADSE - MISDRIJVEN DIE DE OPEENVOLGENDE EN
VOORTGEZETTE UITVOERING ZIJN VAN EEN ZELFDE MISDADIG OPZET - DOUANE EN ACCIJNZEN GELDBOETE - BIJZONDER KARAKTER - WIJZE VAN BEREKENING.
2º STRAF — SAMENLOOP — EENDAADSE - MISDRIJVEN DIE DE OPEENVOLGENDE EN
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- DOUANE EN ACCIJNZEN -

VERBEURDVERKLARING - OMVANG.
3º MISDRIJF — SOORTEN — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND MISDRIJF STRAFTOEMETING - SAMENLOOP - MISDRIJVEN DIE DE OPEENVOLGENDE EN VOORTGEZETTE
UITVOERING ZIJN VAN EEN ZELFDE MISDADIG OPZET - DOUANE EN ACCIJNZEN - GELDBOETE BIJZONDER KARAKTER - WIJZE VAN BEREKENING.
4º MISDRIJF — SOORTEN — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND MISDRIJF STRAFTOEMETING - SAMENLOOP - MISDRIJVEN DIE DE OPEENVOLGENDE EN VOORTGEZETTE
UITVOERING ZIJN VAN EEN ZELFDE MISDADIG OPZET - DOUANE EN ACCIJNZEN VERBEURDVERKLARING - OMVANG.
5º DOUANE EN ACCIJNZEN - MISDRIJVEN - MISDRIJVEN DIE DE OPEENVOLGENDE EN
VOORTGEZETTE UITVOERING ZIJN VAN EEN ZELFDE MISDADIG OPZET - GELDBOETE - BIJZONDER
KARAKTER - WIJZE VAN BEREKENING - VERBEURDVERKLARING - OMVANG.
1º, 2°, 3°, 4° en 5° Uit de bijzondere formulering van een geldboete inzake douane en
accijnzen, gelijk aan de ontdoken rechten of taksen of een veelvoud daarvan en van de
verbeurdverklaring van de goederen volgt: dat wanneer in de tijd verschillende maar naar
de wetsomschrijving of de bestraffing identieke douanemisdrijven, de opeenvolgende en
voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet de, krachtens artikel 65
Strafwetboek, uit te spreken enige geldboete moet worden berekend op de som van de
door die misdrijven ontdoken rechten en taksen; dat al de goederen waarop de bewezen
verklaarde misdrijven betrekking hebben, moeten worden verbeurdverklaard1. (Art. 65
Sw.)
(MINISTER VAN FINANCIÊN T. N. e.a.)

ARREST

(A.R. P.03.0717.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 9 april 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser sub I stelt in een memorie een middel voor.
De eiseres sub II stelt in een memorie een middel voor.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ambtshalve onderzoek
1 Zie Cass., 13 jan. 2004, A.R. P.03.0646.N, nr. 16. Het O.M. had te dezen over het bepalen van de
geldboete met toepassing van artikel 65 Sw. andersluidend geconcludeerd. Het had verwezen naar de
andersluidende conclusie van het O.M. bij voornoemd arrest van 13 jan. 2004 (noot 2), naar de
opheffing van artikel 100, tweede lid Sw. en naar de arresten van het Hof van 11 mei 1999, A.R.
P.98.0366.N, nr. 275 en 9 jan. 2001, A.R. P.99.0333.N, nr. 10.
Daarentegen is artikel 65 Sw. niet toepasselijk op verbeurdverklaringen ingevolge artikel 64 Sw.
(Cass., 23 sept. 1957, A.V. 1958, 19 en 8 dec. 1958, A.V. 1959, 298).
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Geschonden wettelijke bepalingen
- artikelen 65, eerste lid en 100 Strafwetboek;
- artikel 221, §§1 en 2 A.W.D.A.

Overwegende dat de appèlrechters de eerste en de derde verweerder sub I
schuldig verklaren aan de hen sub A en sub B ten laste gelegde feiten, namelijk
de invoer zonder aangifte, door onttrekking aan de doorvoer, van goederen waarvan voor de invoer een invoervergunning en een oorsprongscertificaat vereist
zijn, namelijk:
A. 500 kartons T-shirts ter waarde van 2.363.000 BEF waarop een invoerrecht
van 12,5 % of 295.377 BEF verschuldigd is;
B. 730 kartons T-shirts ter waarde van 3.488.999 BEF waarop een invoerrecht
van 12,5 % of 436.125 BEF verschuldigd is;
Dat de appèlrechters beslissen dat deze feiten de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van eenzelfde misdadig opzet zijn, zodat overeenkomstig artikel 65,
eerste lid Strafwetboek slechts één straf dient opgelegd te worden, namelijk telkens de zwaarste, dit is deze voor de tenlastelegging B, te weten tweemaal de
waarde van de sub B vermelde goederen of een vervangende gevangenisstraf van
drie maanden;
Dat de appèlrechters tevens slechts de verbeurdverklaring uitspreken van de
goederen sub B;
Overwegende dat artikel 221 A.W.D.A. bepaalt:
"§1. In de bij artikel 220 bepaalde gevallen, worden de goederen in beslag genomen en verbeurd verklaard, en de overtreders lopen een boete op van tienmaal
de ontdoken rechten, berekend volgens de hoogste douane- en accijnsrechten.
§2. Voor verboden goederen beloopt de boete tweemaal de waarde.
§3. Bij herhaling wordt de boete verdubbeld. "
Overwegende dat artikel 65, eerste lid Strafwetboek bepaalt dat wanneer een
zelfde feit verscheidene misdrijven oplevert of wanneer verschillende misdrijven
die de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig
opzet, gelijktijdig worden voorgelegd aan een zelfde feitenrechter, alleen de
zwaarste straf wordt uitgesproken; dat krachtens artikel 100 Strafwetboek bij gebreke van andersluidende bepalingen in bijzondere wetten en besluiten de bepalingen van het eerste boek van het Strafwetboek worden toegepast op de misdrijven die bij die wetten en verordeningen strafbaar zijn gesteld, met uitzondering
van hoofdstuk VII en van artikel 85;
Overwegende dat, evenwel, uit de bijzondere formulering van een geldboete
inzake douane en accijnzen, gelijk aan de ontdoken rechten of taksen of een
veelvoud daarvan en van de verbeurdverklaring van de goederen volgt:
- dat wanneer in de tijd verschillende maar naar de wetsomschrijving of de bestraffing identieke douanemisdrijven, de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet de, krachtens artikel 65 Strafwetboek, uit
te spreken enige geldboete moet worden berekend op de som van de door die
misdrijven ontdoken rechten en taksen;
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- dat al de goederen waarop de bewezen verklaarde misdrijven betrekking hebben, moeten worden verbeurdverklaard;
Dat het bestreden arrest dat de geldboete berekent op de rechten en taksen op
een van de bewezen verklaarde feiten en slechts de goederen verbeurdverklaart
waarop het feit B betrekking heeft, de hierboven vermelde wetsbepalingen
schendt;
Overwegende dat, wat de schuldigverklaringen betreft, de substantiële of op
straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de
beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. Onderzoek van de middelen
Overwegende dat de middelen die niet tot ruimere cassatie noch tot cassatie
zonder verwijzing kunnen leiden, geen antwoord behoeven;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist over de aan de beklaagden
J. N. en C.-L. L. op te leggen geldboete en geen verbeurdverklaring uitspreekt
van de goederen van de telastlegging sub A;
Verwerpt voor het overige de cassatieberoepen;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
20 april 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Bruyn en Wouters.

Nr. 207
2° KAMER - 20 april 2004

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNZEN - UITSLAG TOT VERBRUIK - VOORHANDEN
HEBBEN BUITEN EEN SCHORSINGSREGELING VAN EEN ACCIJNSGOED.
2º DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNZEN - UITSLAG TOT VERBRUIK - ONTTREKKING,
OOK OP ONREGELMATIGE WIJZE, AAN EEN SCHORSINGSREGELING - PRODUCTIE, VERWERKING,
VOORHANDEN HEBBEN OF VERKEER BUITEN EEN SCHORSINGSREGELING.
3º DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNZEN - VERKEER VAN ACCIJNSPRODUCTEN ONDER
DE SCHORSINGSREGELING - GELEIDEDOCUMENT - DRAAGWIJDTE.
1º Een accijnsgoed dat buiten een schorsingsregeling voorhanden wordt gehouden, is ooit,
op welke wijze dan ook, uitgeslagen tot verbruik1. (Artt. 4, sub b en c, 6, 1e lid, 11, 2e lid,
12 en 15, 1e lid, Richtlijn 92/12/EEG Raad 25 feb. 1992; Artt. 3, sub h en k, 5, 12, §1 en
1 Zie H.v.J. EG, 5 april 2001, Jur. 2001, I-2729 (VAN DE WATER, C-325/99).
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15, §1 K.B. 29 dec. 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop2)
2º Aangezien een onttrekking, ook op onregelmatige wijze, aan een schorsingsregeling is
gelijkgesteld met uitslag tot verbruik, leidt alle productie, verwerking, voorhanden hebben
of verkeer buiten een schorsingsregeling tot de verschuldigdheid van de accijns3. (Art. 6,
eerste lid, Richtlijn 92/12/EEG Raad 25 feb. 1992; Art. 5 K.B. 29 dec. 1992 betreffende de
algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer
daarvan en de controles daarop4)
3º Het geleidedocument waarvan elk accijnsproduct dat zich onder de schorsingsregeling
in het verkeer tussen de Lid-Staten bevindt, vergezeld gaat, heeft alleen betrekking op
het verkeer van accijnsproducten onder de schorsingsregeling zodat het feit dat
accijnsproducten worden voorhanden gehouden met een geleidedocument, niet
meebrengt dat zij vallen onder de schorsingsregeling voor het voorhanden hebben van
accijnsproducten. (Artt. 11, tweede lid, 15, eerste lid en 18 Richtlijn 92/12/EEG Raad 25
feb. 1992; Artt. 12, §1, 15, §1 en 18 K.B. 29 dec. 1992 betreffende de algemene regeling
voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles
daarop5)
(L. T. MINISTER VAN FINANCIEN)

ARREST

(A.R. P.03.0802.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 23 april 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie drie middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat krachtens artikel 26, §2, derde lid Bijzondere Wet Arbitragehof, zoals gewijzigd bij de bijzondere wet van 9 maart 2003 die op 21 april 2003
in werking is getreden, het rechtscollege waarvan de beslissing vatbaar is voor,
al naargelang van het geval, hoger beroep, verzet, voorziening in cassatie of beroep tot vernietiging bij de Raad van State, niet gehouden is een opgeworpen
2 De thans toepasselijke bepalingen zijn artt. 4, §1, sub 8° en 11°, 6, 12 en 15, §1 van de wet van 10
juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het
verkeer daarvan en de controles daarop.
3 Zie voetnoot 1.
4 Thans art. 6 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten,
het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop.
5 Thans artt. 12, 15, §1 en 23 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daaarop.
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prejudiciële vraag aan het Arbitragehof te stellen, wanneer de wet, het decreet of
de in artikel 134 Grondwet bedoelde regel, een regel of een artikel van de Grondwet bedoeld in §1 klaarblijkelijk niet schendt of wanneer het rechtscollege meent
dat het antwoord op de prejudiciële vraag niet onontbeerlijk is om uitspraak te
doen;
Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat:
1° artikel 43 van de van wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling
voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop,
2° artikel 32 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken,
de artikelen 10 en 11 Grondwet klaarblijkelijk niet schenden en er derhalve
geen grond is om de opgeworpen prejudiciële vragen aan het Arbitragehof te
stellen;
Dat de appèlrechters aldus hun beslissing naar recht verantwoorden;
Overwegende dat voor het overige de omstandigheid dat de rechter anders motiveert dan een partij vraagt, geen schending van de motiveringsplicht van artikel
149 Grondwet oplevert;
Dat de beide onderdelen van het middel in zoverre niet kunnen worden aangenomen;
Overwegende dat eiser, in ondergeschikte orde, de aan het Arbitragehof te stellen prejudiciële vragen opwerpt of artikel 43 wet 10 juni 1997 en artikel 32 wet 7
januari 1998, het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel, geformuleerd door de artikelen 10 en 11 Grondwet, schenden, doordat deze bepalingen met de retroactieve
bekrachtiging van het koninklijk besluit van 29 december 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer
daarvan en de controles daarop, de persoon die na de inwerkingtreding van deze
wet vervolgd wordt voor de strafrechter, de mogelijkheid ontneemt om de strijdigheid van voormeld koninklijk besluit van 29 december 1992 met de Grondwet
en met artikel 11, §2, A.W.D.A. te laten vaststellen, terwijl diegenen die vóór de
inwerkingtreding van deze bepaling vervolgd werden voor de strafrechter, wel in
de mogelijkheid verkeerden om deze strijdigheid te laten vaststellen;
Overwegende dat het krachtens artikel 159 Grondwet de rechter behoort de
wettelijkheid, hierin begrepen de grondwettelijkheid, te toetsen van algemene,
provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen; dat het krachtens artikel
26, §1, 3° Bijzondere Wet Arbitragehof het het Arbitragehof toekomt om, bij
wijze van prejudiciële beslissing, uitspraak te doen over de schending door een
wet, een decreet of een in artikel 26bis Grondwet bedoelde regel van artikel 10,
11 en 24 Grondwet;
Overwegende dat, enerzijds, een beklaagde er geen belang bij heeft de grondwettelijkheid te laten toetsen van algemene, provinciale en plaatselijke besluiten
en verordeningen die op het ogenblik van de uitspraak van de rechter niet op zijn
zaak toepasselijk zijn; dat, anderzijds, de beklaagde de grondwettelijkheid van de
bekrachtigingswet en deze van het hierdoor bekrachtigde en daardoor wet ge-
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worden besluit kan laten toetsen;
Dat het middel dat uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting, faalt naar recht;
dat er derhalve geen grond bestaat aan het Arbitragehof opgeworpen prejudiciële
vragen te stellen;
2. Tweede middel
Overwegende dat de door eiser opgeworpen vraag al het voorwerp heeft uitgemaakt van een prejudiciële beslissing van het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen en de juiste toepassing van het gemeenschapsrecht zo evident
is dat geen ruimte voor twijfel kan bestaan;
Dat het Hof bijgevolg niet verplicht is een prejudiciële vraag te stellen krachtens artikel 234 (ex 177) van het EEG-Verdrag;
Overwegende dat de artikelen 4, sub b en c, 5, lid 1, 6, lid 1, 11, lid 2, 12 en 15
van de richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 februari 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer
daarvan en de controles daarop, in het nationale recht zijn omgezet door de artikelen 3, sub h en k, 4, 5, 12 en 15 van het koninklijk besluit van 29 december
1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden
hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop;
Overwegende dat, zoals het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft beslist in het arrest "van de Water" van 5 april 2001 (zaak C-325/99),
uit de opzet van de richtlijn en uit de bepalingen daarvan betreffende de definitie
en de werking van de belastingentrepots en de schorsingsregeling, zoals de artikelen 4, sub b en c, 11, lid 2, 12 en 15, lid 1 van de richtlijn, volgt dat een accijnsgoed dat buiten een schorsingsregeling voorhanden wordt gehouden, noodzakelijkerwijs ooit, op welke wijze dan ook, is uitgeslagen tot verbruik in de zin
van artikel 6, lid 1;
Dat de gemeenschapswetgever, door een onttrekking, ook op onregelmatige
wijze, aan een schorsingsregeling gelijk te stellen met uitslag tot verbruik in de
zin van artikel 6, lid 1 van de richtlijn, duidelijk heeft gemaakt dat alle productie,
verwerking, voorhanden hebben of verkeer buiten de schorsingsregeling leidt tot
verschuldigdheid van de accijns;
Overwegende dat het middel aanvoert dat een accijnsproduct, zolang het wordt
vergezeld van een in artikel 18 van de richtlijn bedoeld document, niet aan de
schorsingsregeling is onttrokken, ook al wordt te dezen het accijnsproduct voorhanden gehouden, door eiser die geen entrepothouder is;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 18 van de richtlijn, in het nationale
recht omgezet door artikel 18 van het voormelde koninklijk besluit van 29 december 1992, elk accijnsproduct dat zich onder de schorsingsregeling in het verkeer tussen de Lid-Staten bevindt, vergezeld gaat van een door de afzender opgesteld document;
Dat dit document alleen betrekking heeft op het verkeer van accijnsproducten
onder de schorsingsregeling zoals bedoeld in artikel 15, lid 1 van de richtlijn;
Dat het feit dat de accijnsproducten vergezeld zijn van het in artikel 18 van de
richtlijn bedoelde document, niet meebrengt dat de accijnsproducten die worden
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voorhanden gehouden, vallen onder de schorsingsregeling onder de voorwaarden
zoals bepaald in artikel 11, lid 2 van de richtlijn;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat het middel, in zoverre het een motiveringsgebrek aanvoert,
is afgeleid uit de tevergeefs aangevoerde wettigheidsgrief;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
3. Derde middel
3.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat eiser voor de appèlrechters aanvoerde dat hij niet kon worden veroordeeld tot betaling van de ontdoken rechten krachtens het koninklijk
besluit van 12 juli 1978 houdende coördinatie van de wetsbepalingen betreffende
het accijnsregime van alcohol omdat de in het antwoord op het eerste middel vermelde koninklijke besluiten van 29 december 1992 ongrondwettig zouden zijn;
Dat het arrest het verweer in verband met de beweerde ongrondwettelijkheid
van de voormelde koninklijke besluiten verwerpt en zodoende eisers verweer dat
hij niet kon worden veroordeeld tot betaling van de ontdoken rechten krachtens
het koninklijk besluit van 12 juli 1978, beantwoordt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de accijns en de bijzondere accijns
verschuldigd zijn op grond van de artikelen 133 en 136 van het voormelde koninklijk besluit van 12 juli 1978; dat het aldus niet meer hoefde te antwoorden op
de wegens deze beslissing doelloos geworden conclusie betreffende de toepasselijkheid van artikel 266, §1, A.W.D.A.;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
3.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het arrest oordeelt "dat de accijns en de bijzondere accijns te
dezen wel degelijk verschuldigd zijn op grond van de bepalingen van de artikelen 133 en 136 van de wet van 12 juli 1978 betreffende het accijnsregime van alcohol en van artikel 266, §1, A.W.D.A.";
Dat het onderdeel dat alleen schending van artikel 266, §1, A.W.D.A. aanvoert, 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.
20 april 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs.K. Heyrman, Antwerpen en Claeys Boúúaert.
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Nr. 208
2° KAMER - 20 april 2004

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN VAN
BETEKENING EN-OF NEERLEGGING - BETEKENING VAN HET CASSATIEBEROEP - VOORLOPIGE
HECHTENIS - VERVALLENVERKLARING VAN BORGSOM - DERDENVERZET - ONTVANKELIJKHEID VAN
HET CASSATIEBEROEP.
2º VOORLOPIGE HECHTENIS — INVRIJHEIDSTELLING ONDER
VOORWAARDEN - BORGSOM - VERVALLENVERKLARING VAN BORGSOM - DERDENVERZET ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP - BETEKENING VAN HET CASSATIEBEROEP.
1º en 2° Het cassatieberoep van de eiser op derdenverzet tegen de vervallenverklaring van
de borgsom in zake voorlopige hechtenis is bij gebreke aan betekening niet ontvankelijk 1.
(Art. 35, §4 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
(H.)

ARREST

(A.R. P.04.0098.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest.
20 april 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal.

Nr. 209
2° KAMER - 20 april 2004

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALLERLEI VERNIETIGING VAN EEN WET DOOR HET ARBITRAGEHOF - BEROEP TOT INTREKKING VAN EEN OP EEN
VERNIETIGDE REGEL GESTEUNDE BESLISSING - ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTEN.
2º RECHTERLIJK GEWIJSDE — ALLERLEI - STRAFZAKEN - ART. 10 BIJZONDERE WET
ARBITRAGEHOF - BEROEP TOT INTREKKING VAN EEN OP EEN VERNIETIGDE REGEL GESTEUNDE
BESLISSING - ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTEN.
3º ARBITRAGEHOF - BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF - ART. 10 STRAFZAKEN - BEROEP TOT INTREKKING VAN EEN OP EEN VERNIETIGDE REGEL GESTEUNDE
BESLISSING - ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTEN.
4º CASSATIE — VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN
HET BELANG VAN DE WET - UITSPRAAK OP HET ENKELE CASSATIEBEROEP VAN DE
BEKLAAGDE - VERWERPING - VOOR DE BEKLAAGDE VOORDELIGE ONWETTIGE BESLISSING VORDERING DOOR DE PROCUREUR-GENERAAL.
1 Zie Cass., 8 juni 1993, A.R. P.93.0170.N, nr. 274; 4 sept. 2001, A.R. P.01.0545.N, nr. 440.
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1º, 2° en 3° Uit de artikelen 9, 10, 11, 12 en 14 Bijzondere Wet Arbitragehof volgt dat, in
strafzaken, het beroep tot intrekking slechts ontvankelijk is wanneer de beslissing,
waartegen dit beroep gericht is, terzelfdertijd: 1) een eindbeslissing is waarbij een
beklaagde, hetzij tot een straf wordt veroordeeld, hetzij ten aanzien van hem opschorting
van de uitspraak van veroordeling of de internering wordt gelast; 2) gewezen werd vóór
de bekendmaking van het vernietigingsarrest in het Belgisch Staatsblad; 3) in kracht van
gewijsde is gegaan, op het ogenblik van het instellen van de vordering tot intrekking of
van het neerleggen van het verzoekschrift tot intrekking1.
4º Wanneer het Hof van Cassatie, op de enkele voorziening van de beklaagde, geen
ambtshalve middel kan aanvoeren dat deze laatste kan benadelen, vermag de procureurgeneraal bij het Hof de vernietiging in het belang van de wet te vorderen van een
onwettige beslissing2. (Art. 442 Sv.)
(D. e.a.)

Advocaat-generaal P. Duinslaeger heeft in substantie gezegd:
1. De kern van de problematiek die vandaag door het Hof dient te worden onderzocht
ligt in de interpretatie van het toepassingsveld van de artikelen 10 en volgende van de
Bijzondere Wet op het Arbitragehof van 6 januari 1989, die handelen over de intrekking
van de beslissingen van de strafgerechten die gegrond zijn op een vervolgens door het
Arbitragehof vernietigde bepaling van een wet, een decreet of een in artikel 143 van de
Grondwet bedoelde regel.
2. Het antwoord op de vraag aan welke voorwaarden een beslissing, die op een
dergelijke naderhand door het Arbitragehof vernietigde regel is gesteund, moet voldoen
om vatbaar te zijn voor een ontvankelijk verzoek tot intrekking reikt immers meteen de
oplossing aan voor het rechtsprobleem dat thans aan het Hof is voorgelegd.
3. Om dit antwoord te vinden is een grondige analyse van de artikelen 10 tot 14 van de
Bijzondere Wet op het Arbitragehof, die de intrekking van beslissingen in strafzaken
regelen, noodzakelijk.
4. Artikel 10 van de Bijzondere Wet op het Arbitragehof opent de mogelijkheid tot
intrekking van “in kracht van gewijsde gegane beslissingen van een strafgerecht”, die
gegrond zijn op een bepaling van een wet, decreet of een in artikel 134 van de Grondwet
bedoelde regel, die vervolgens door het Arbitragehof is vernietigd.
Dit artikel lijkt mij helder, klaar en duidelijk en niet vatbaar voor enige interpretatie,
hetgeen overigens ook blijkt uit het gegeven dat tijdens de parlementaire werken, die
geleid hebben tot het aannemen van de tekst van het actuele artikel 10 van de Bijzondere
Wet op het Arbitragehof, geen bijzondere opmerkingen werden gemaakt omtrent de
betekenis van de gehanteerde begrippen. Een klare en duidelijke wet behoeft geen verdere
interpretatie. Het artikel 10 van de Bijzondere Wet op het Arbitragehof stelt een dubbele
voorwaarde: (1) de intrekking kan alleen betrekking hebben op een beslissing van een
strafgerecht die in kracht van gewijsde is gegaan en die (2) gegrond is op een naderhand
door het Arbitragehof vernietigde regel.
5. Om de juiste aard te bepalen van de beslissingen die voor intrekking in aanmerking
komen zijn evenwel ook de artikelen 11, 12, 13 en 14 van de Bijzondere Wet op het
Arbitragehof van belang.
6. Artikel 11 preciseert wie het initiatief kan nemen om de intrekking te vorderen, met
name het openbaar ministerie, de “veroordeelde” of degene ten aanzien van wie tot
“opschorting van de uitspraak van de veroordeling” werd beslist, of nog, wat die twee
laatste categorieën betreft, degenen die in de rechten treden van de veroordeelde of van
1 Zie de concl. van het O.M.
2 Ibid.
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degene die opschorting van de uitspraak kreeg, of de partij die voor hem burgerlijk
aansprakelijk werd verklaard.
Artikel 12, §5 van de Bijzondere Wet op het Arbitragehof spreekt weer over de
“veroordeelde” die zich in hechtenis bevindt.
Artikel 13, §1 Bijzondere Wet op het Arbitragehof heeft het opnieuw over de
“veroordelingen in strafzaken” of “de beslissingen tot opschorting van de uitspraak van
dergelijke veroordelingen” en ook over de “straf die is uitgesproken”, over de
mogelijkheid van een “nieuwe veroordeling” en over de “terugbetaling van de ten
onrechte geïnde geldboete”.
Artikel 14 Bijzondere Wet Arbitragehof tenslotte, opent ook voor de geïnterneerde de
mogelijkheid om een verzoek tot intrekking neer te leggen en refereert daarvoor naar de
artikelen 10 tot 13 van dezelfde wet.
Ook hier is er weer geen ruimte voor enige interpretatie: al de door deze artikelen
gebezigde termen moeten begrepen worden in hun gebruikelijke betekenis.
Wanneer men deze bepalingen leest in hun onderlinge samenhang met het eerder
besproken artikel 10 van de Bijzondere Wet op het Arbitragehof, kan men niet anders dan
besluiten dat enkel in aanmerking komen voor een intrekking, - voorzover ook aan de
andere hierna te bespreken voorwaarden is voldaan -, die in kracht van gewijsde gegane
beslissingen van een strafgerecht, die de strafvordering uitputten, hetzij door een
veroordeling, hetzij door een opschorting van de uitspraak , hetzij, desgevallend door een
internering.
Het gaat dus telkens om eindbeslissingen, t.t.z. beslissingen die een definitieve
uitspraak doen over de strafvordering en die voor degene die er het voorwerp van is
nadelige gevolgen inhouden.
De tekst van de Bijzondere Wet op het Arbitragehof lijkt mij bijgevolg op zich al
voldoende argumenten aan te reiken voor de stelling dat het beroep tot intrekking enkel
maar betrekking kan hebben op beslissingen die vallen onder de noemer “veroordelende
eindbeslissingen, eindbeslissingen tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling of
eindbeslissingen tot internering”.
7. Maar ik vind ook bijkomende stof voor deze stelling in de parlementaire werken: de
Bijzondere Wet op het Arbitragehof van 6 januari 1989 neemt in feite bijna woordelijk de
tekst van de wet van 10 mei 1985 betreffende de gevolgen van de door het Arbitragehof
gewezen vernietigende arresten over.
Uit de parlementaire werkzaamheden van deze wet van 10 mei 1985 blijkt dat de
besprekingen bijzonder moeilijk verliepen omdat er verschillende denkpistes gevolgd
werden. De voorzitter van de bevoegde senaatscommissie zei hieromtrent: “Zo is de
commissie, op aansporing van de Regering, van debat tot debat van het ene uiterste in het
andere vervallen, en heeft de ezel van de molenaar uit de fabel van La Fontaine met alle
mogelijke figuren opgezadeld, die zij in haar vertwijfeling kan bedenken”3.
Eén van die denkpistes was het toevoegen van een nieuwe grond tot herziening in
artikel 443 van het Wetboek van Strafvordering, maar deze piste werd vrij snel verlaten
nadat de Raad van State erop wees dat artikel 443 Wetboek van Strafvordering enkel
melding maakt van veroordelingen in criminele of correctionele zaken, zodat
veroordelingen tot politiestraffen niet voor herziening in aanmerking komen, hetgeen
overigens ook het standpunt van het Hof is 4. De loutere toevoeging van een nieuwe
“herzieningsgrond” in artikel 443 van het Wetboek van Strafvordering zou aldus voor
gevolg hebben dat de veroordelingen tot politiestraffen evenmin in aanmerking komen
3 Parl. St. Senaat 1983-84, nr. 579/3, 6.
4 Cass., 4 juni 1923, Pas. 1923, I, 347.
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voor een “herziening” op grond van de vernietiging door het Arbitragehof van de regel
waarop die veroordeling was gesteund.
Ik haal dit even aan omdat het gegeven dat ook deze denkpiste gevolgd werd opnieuw
duidelijk aantoont dat de wetgever, wat het voorwerp van het beroep tot intrekking
betreft, enkel en alleen in kracht van gewijsde gegane veroordelende eindbeslissingen
voor ogen had: het artikel 443 Wetboek van Strafvordering handelt immers ook enkel en
alleen over in kracht van gewijsde gegane en dus definitieve veroordelingen in criminele
of correctionele zaken.
8. Ook een zuiver logische redenering leidt tot eenzelfde conclusie: nadat de wetgever
bij wet van 28 juni 1983 het Arbitragehof had opgericht en aan dat Hof de bevoegdheid
had gegeven om, bij wege van arrest, uitspraak te doen over beroepen tot vernietiging van
wetten of decreten diende hij ook een oplossing uit te werken voor het ongedaan maken
“op het einde van de rit” van veroordelende eindbeslissingen die gegrond waren op een
naderhand door het Arbitragehof vernietigde wet of decreet en die niet meer in
aanmerking kwamen voor de gewone rechtsmiddelen. Het is dan ook enkel voor die
specifieke gevallen dat de wetgever het “buitengewoon” rechtsmiddel van het beroep tot
intrekking heeft voorbehouden.
En dat is logisch, want wanneer een voorbereidende beslissing of enige andere
beslissing, die niet kan beschouwd worden als een definitieve veroordelende
eindbeslissing, gegrond zou zijn op een naderhand vernietigde rechtsregel, dan volgen er
nog nieuwe en latere tussenkomsten van dezelfde rechter, die op dat ogenblik rekening zal
moeten houden met het vernietigingsarrest en aan het probleem zal moeten remediëren of
dan staan er minstens nog de gewone rechtsmiddelen open die aan de hogere
rechtsinstantie zullen toelaten orde op zaken te stellen.
In deze gevallen is er geen behoefte aan een buitengewone “noodprocedure” en kunnen
de gewone rechtsmiddelen volstaan om de onwettelijke beslissing te laten hervormen 5.
Deze rechtsmiddelen, zoals het verzet, hoger beroep en zelfs het cassatieberoep hebben
overigens een bredere draagwijdte dan het beroep tot intrekking6.
Ik kwalificeer het beroep tot intrekking niet zonder reden als een “buitengewoon
rechtsmiddel” of als een “noodprocedure”. Het is immers samen met de procedure van
herziening en de herroeping van gewijsde, een procedure die de mogelijkheid biedt, om,
bij wijze van grote uitzondering, terug te komen op een in kracht van gewijsde gegane
definitieve beslissing. De wet bepaalt telkens dat dergelijke procedures slechts in
welbepaalde restrictief opgesomde gevallen mogelijk zijn. De logica en de coherentie van
ons strafprocesrecht, maar bovenal de nood aan rechtszekerheid vereisen inderdaad dat
met deze uitzonderingen, die toelaten terug te komen op beslissingen die kracht van
gewijsde verkregen, zuinig wordt omgesprongen. De mogelijke intrekking van een in
kracht van gewijsde gegane “veroordelende eindbeslissing” brengt immers een
aanzienlijke rechtsonzekerheid met zich mee en kan tevens van aard zijn om moeilijk te
herstellen nadelen te veroorzaken.
Omdat het hier gaat om een uitzonderlijk rechtsmiddel moeten de teksten restrictief
worden uitgelegd7.
Ook deze benadering leidt dus opnieuw tot het besluit dat het toepassingsgebied van het
beroep tot intrekking, wat de strafzaken betreft, door de wetgever bewust en terecht
beperkt werd tot die definitieve eindbeslissingen, waarbij een beklaagde tot straf wordt
veroordeeld, waarbij de opschorting van de uitspraak van de veroordeling wordt gelast of
5 E. KRINGS, “Beschouwingen over de gevolgen van de door het Arbitragehof gewezen arresten”,
R.W. 1985-86, k. 482 en volgende, inz. 492, nr.14, voetnoot 29.
6 E. KRINGS, o.c., k. 491, nr. 14.
7 E. KRINGS, o.c., k. 501, nr. 32.
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waarbij zijn internering wordt bevolen.
9. Benevens deze eerste voorwaarde, die betrekking heeft op de aard van de beslissing,
houdt het artikel 10 Bijzondere Wet op het Arbitragehof ook een “tijdsvoorwaarde” in.
Zoals ik hiervoor reeds aangaf, komen enkel in aanmerking die beslissingen van een
strafgerecht, die in kracht van gewijsde zijn gegaan en die gewezen werden vóór de
vernietiging door het Arbitragehof van de regel waarop zij zijn gesteund: het artikel 10
van de Bijzondere Wet op het Arbitragehof preciseert inderdaad dat alleen in aanmerking
komen voor een intrekking, die in kracht van gewijsde gegane beslissingen, die gegrond
zijn op een regel die “vervolgens” door het Arbitragehof werd vernietigd.
Beslissingen die gewezen werden na de publicatie van het vernietigingsarrest kunnen
dus niet meer in aanmerking komen voor een intrekking op grond van artikel 10 van de
Bijzondere Wet op het Arbitragehof.
Ook dit is logisch, want artikel 9 van de Bijzondere Wet op het Arbitragehof bepaalt
dat de door het Arbitragehof gewezen vernietigingsarresten een absoluut gezag van
gewijsde hebben vanaf hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
De rechter kan en mag de vernietigde regel bijgevolg niet meer toepassen vanaf de
bekendmaking van het vernietigingsarrest. Zo hij dat toch, ten onrechte, zou doen kan
elke partij die daar een belang bij heeft, dit aanvoeren in het kader van de gewone
rechtsmiddelen, die deze partij desgevallend nog tegen deze beslissing kan instellen, maar
omwille van het feit dat dergelijke beslissing, in de hypothese waarvan wij vertrekken,
posterieur is aan de bekendmaking van het vernietigingsarrest kan het “buitengewone”
rechtsmiddel van de intrekking niet meer aangewend worden.
Ook hier weer spelen de regels van de logica: een rechter die een door het Arbitragehof
vernietigde rechtsregel toch toepast begaat immers geen andere en zeker geen zwaardere,
meer ingrijpende of meer nadelige onwettigheid, dan een rechter die een door de wetgever
afschafte wet toepast, een rechter die een verkeerde wet toepast of een rechter die een wet
verkeerd toepast. In deze laatste gevallen kan de benadeelde partij enkel de gewone
rechtsmiddelen aanwenden. Er is bijgevolg geen enkel argument te vinden dat ervoor zou
pleiten dat een benadeelde partij over het bijkomende en bovendien “buitengewone”
rechtsmiddel van het beroep tot intrekking zou kunnen beschikken, louter en alleen omdat
de onwettigheid het gevolg is van het feit dat de rechter ten onrechte een door het
Arbitragehof vernietigde wet toepaste. Dit zou overigens neerkomen op een
ongrondwettelijke discriminatie van personen die zich in dezelfde rechtstoestand
bevinden en waarbij de ene over meer en andere rechtsmiddelen zou beschikken dan de
andere.
10. De rechtsregel die door het Arbitragehof werd vernietigd en waarop, althans
volgens de eisers de in te trekken beslissingen gegrond zijn, is de zin “De ter griffie
neergelegde stukken mogen niet worden ingezien en mogen niet in de strafprocedure
worden aangewend”, die door artikel 8 van de wet van 4 juli 2001 werd toegevoegd aan
artikel 235bis, §6 van het Wetboek van Strafvordering, dat handelt over het lot dat
voorbehouden wordt aan de stukken, die ingevolge een zuiveringsprocedure, door de
kamer van inbeschuldigingstelling werden vernietigd.
Deze aanvulling werd door het Arbitragehof vernietigd bij arrest nr. 86/2002 van 8 mei
2002, dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 24 mei 2002.
11. De laatste voorwaarde waaraan de in te trekken beslissing moet voldoen is dat zij in
kracht van gewijsde is getreden.
De in te trekken beslissing mag dus niet meer vatbaar zijn voor de gewone
rechtsmiddelen. Dit betekent meteen dat er nooit een cumulatie kan zijn van de gewone
rechtsmiddelen en het buitengewoon rechtsmiddel van het beroep tot intrekking. Wanneer
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de gewone rechtsmiddelen nog kunnen worden aangewend, is het binnen dit kader dat de
benadeelde partij zal moeten aanvoeren dat de rechter zijn beslissing steunde op een door
het Arbitragehof vernietigde regel. Zij kan, wanneer de gewone rechtsmiddelen niet tot
het door hem verhoopte resultaat hebben geleid, nadien niet ook nog eens het
buitengewoon rechtsmiddel van het beroep tot intrekking instellen.
Ook dit cumulatieverbod is logisch, want wanneer zou worden aangenomen, dat na de
aanwending van de gewone rechtsmiddelen, de benadeelde partij ook nog eens een beroep
tot intrekking zou kunnen instellen, zou dit leiden tot een situatie die volledig haaks staat
op de wijze waarop ons strafprocesrecht is georganiseerd. Het artikel 10 van de
Bijzondere Wet op het Arbitragehof bepaalt immers dat de intrekking gebeurt door het
gerecht dat de in te trekken beslissing heeft gewezen. In toepassing van deze regel zou een
dergelijke cumulatie dan ook tot gevolg hebben dat de partij die zich benadeeld acht,
eerst, in het kader van de gewone rechtsmiddelen, een uitspraak zou kunnen uitlokken van
een hoger rechtscollege en naderhand, wanneer deze uitspraak hem niet bevredigt, het
buitengewone rechtsmiddel van het beroep tot intrekking zou kunnen instellen, waarbij de
eerste en dus lagere rechter, die zijn uitspraak steunde op de door het Arbitragehof
vernietigde regel, als “intrekkingsrechter” zou kunnen terugkomen op de door het hoger
rechtscollege gewezen beslissing betreffende hetzelfde rechtsprobleem.
Volledigheidshalve wil ik er wel op wijzen dat er na het instellen van het beroep tot
intrekking, indien ook alle andere wettelijk voorgeschreven voorwaarden vervuld zijn,
wél nog gewone rechtsmiddelen openstaan voor de benadeelde partij: de beslissing over
het verzoek tot intrekking komt dus op zijn beurt nog in aanmerking voor hoger beroep of
cassatieberoep8, met dien verstande uiteraard dat deze gewone rechtsmiddelen dan enkel
en alleen nog maar betrekking kunnen hebben op de beslissing over het verzoek tot
intrekking en niet langer gericht kunnen zijn tegen de beslissing waarvan de intrekking
wordt gevorderd.
Cumulatie is dus uitgesloten, maar er kunnen wel gevallen bestaan waar er samenloop
is tussen de gewone rechtsmiddelen en het beroep tot intrekking, met name wanneer het
vernietigingsarrest door het Arbitragehof wordt uitgesproken terwijl de termijn om een
gewoon rechtsmiddel in te stellen nog loopt. In dit geval, zegt Procureur-generaal E.
KRINGS9, met verwijzing naar de uiteenzetting van de verslaggever in de Senaat 10, is het
redelijk te aanvaarden dat de benadeelde partij, wegens de korte tijdsruimte die hem rest
om zich te beraden, over een keuze beschikt, - waarbij hij dus opnieuw cumulatie uitsluit ,
en die partij desgevallend de termijn voor het instellen van het gewone rechtsmiddel kan
laten verstrijken om nadien het beroep tot intrekking aan te wenden. Procureur-generaal
KRINGS preciseert dat het anders zou zijn indien, bijvoorbeeld, de termijn om het gewone
rechtsmiddel van hoger beroep in te stellen pas na het vernietigingsarrest zou beginnen
lopen, doordat de betekening van de beslissing eerst na het vernietigingsarrest plaatsvond:
in deze gevallen nog een keuze toelaten lijkt hem moeilijk te verantwoorden. Hij voegt
hier overigens aan toe dat wanneer een partij de termijn voor het instellen van de gewone
rechtsmiddelen welbewust laat verstrijken, hoewel zij ruimschoots de tijd had om zulks te
doen, dan daaruit kan afgeleid worden dat deze partij, spijts de vernietiging van de
wetsbepaling op grond waarvan die beslissing werd getroffen, in die beslissing heeft
berust en dus het recht heeft verbeurd om de nietigheid op te werpen: zij kan dan achteraf
de intrekking van de beslissing niet meer bekomen.
Bij de beoordeling door de rechter of een partij wel degelijk over het door haar
aangewende rechtsmiddel beschikte moet de rechter zich terugplaatsen op het ogenblik
waarop dit rechtsmiddel werd aangewend. Latere wijzigingen in de toestand van de
8 E. KRINGS, o.c., k. 502, nr. 34.
9 E. KRINGS, o.c., k. 492, nr. 14.
10 Parl. St. Senaat 1983-1984, nr. 579/3, 42.
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aangevochten beslissing kunnen immers de ontvankelijkheid van het rechtsmiddel niet
meer beïnvloeden.
Dat betekent dat de in te trekken beslissing reeds op het ogenblik van het neerleggen
van het verzoek tot intrekking in kracht van gewijsde moet zijn gegaan: het feit dat de
beslissing naderhand, maar nog vóór de uitspraak over het verzoek tot intrekking, kracht
van gewijsde verkreeg kan aan de initiële niet-ontvankelijkheid van het verzoek niet meer
verhelpen.
12. Samenvattend kan dus gezegd worden dat uit de samenlezing van de artikelen 10
tot 14 van de Bijzondere Wet op het Arbitragehof volgt dat, in strafzaken, het beroep tot
intrekking slechts ontvankelijk is, wanneer de beslissing, waartegen dit beroep is gericht,
ter zelfder tijd:
a) een eindbeslissing is waarbij een beklaagde, hetzij tot een straf wordt veroordeeld,
hetzij waarbij ten aanzien van hem opschorting van de uitspraak van veroordeling of de
internering wordt gelast,
b) die bovendien gewezen werd vóór de bekendmaking van het vernietigingsarrest in
het Belgisch Staatsblad
c) en die tenslotte in kracht van gewijsde is gegaan , op het ogenblik van het instellen
van de vordering tot intrekking of van het neerleggen van het verzoekschrift tot
intrekking.
13. Wanneer deze principes toegepast worden op het voorliggende geval, kom ik tot het
volgende resultaat:
De verzoeken tot intrekking zijn, onder meer, gericht tegen de arresten van 3 juni 2002,
5 juni 2002 en 17 juni 2002 van het hof van assisen van de provincie Antwerpen.
a) Waar de intrekking gevraagd wordt van het arrest van 3 juni 2002 gaat het blijkbaar
om een vergissing, aangezien het hof van assisen op die dag geen arrest heeft gewezen.
Het verzoek tot intrekking was bijgevolg zonder voorwerp en dus niet ontvankelijk.
b) het arrest van het hof van assisen van 5 juni 2002, dat betrekking heeft op de
veroordeling van eisers op strafgebied, is inderdaad een “veroordelende eindbeslissing” in
de zin van artikel 10 Bijzondere Wet Arbitragehof, en komt, althans wat deze voorwaarde
betreft, inderdaad in aanmerking voor een beroep tot intrekking.
Wat het tweede criterium betreft, met name de “tijdsfactor”, moet evenwel
onmiddellijk worden vastgesteld dat het arrest van 5 juni 2002 gewezen werd na de
publicatie van het vernietigingsarrest van het Arbitragehof in het Belgisch Staatsblad van
24 mei 2002. Gelet op het absoluut gezag van gewijsde van het vernietigingsarrest vanaf
de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad kon de rechter, in casu het hof van
assisen, de vernietigde wettekst niet meer toepassen. Zo het hof van assisen deze
vernietigde bepaling toch zou hebben toegepast, konden de eisers alleen nog hun
toevlucht nemen tot de gewone rechtsmiddelen, die in het voorliggend geval, beperkt
waren tot het cassatieberoep.
De grond die volgens eisers, in de procedure die geleid heeft tot het bestreden arrest
van 6 juni 2003, aanleiding had moeten geven tot de intrekking van het arrest van 5 juni
2002 hadden zij dus reeds veel eerder moeten aanvoeren, met name in de procedure die,
ingevolge het cassatieberoep tegen het arrest van 5 juni 2002, uiteindelijk aanleiding heeft
gegeven tot het door het Hof gewezen arrest van 18 februari 2003.
Het beroep tot intrekking is bijgevolg, wat de “tijdsfactor” betreft, niet ontvankelijk
omdat het arrest van 5 juni 2002 posterieur is aan de bekendmaking van het
vernietigingsarrest in het Belgisch Staatsblad van 24 mei 2002.
Uit het resultaat van de toetsing van het arrest van 5 juni 2002 aan het tweede criterium
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volgt onmiddellijk dat ditzelfde arrest evenmin voldoet aan het derde criterium, met name
dat het arrest in kracht van gewijsde diende te zijn gegaan op het ogenblik van het
neerleggen van de verzoeken tot intrekking, die dateren van 21 en 22 november 2002.
Zoals ik zonet aangaf werd tegen het arrest van het hof van assisen van 5 juni 2002
cassatieberoep aangetekend door beide eisers. Dit cassatieberoep werd door het Hof
verworpen bij arrest van 18 februari 2003. Het arrest van 5 juni 2002 heeft dus slechts
kracht van gewijsde gekregen op 18 februari 2003, hetzij lang na het neerleggen van de
verzoekschriften tot intrekking van 21 en 22 november 2002.
c) Rest dan nog het arrest van 17 juni 2002, houdende de veroordeling op de burgerlijke
rechtsvorderingen tegen eisers. Dit arrest werd, wat V. betreft, door Uw Hof vernietigd bij
arrest van 18 februari 2003. Een reeds vernietigd arrest kan uiteraard niet meer in
aanmerking komen voor een intrekking. Het bestreden arrest beslist hier dan ook terecht
dat het verzoek tot intrekking van V. zonder voorwerp is.
Wat D. betreft voldoet het arrest aan geen enkele van de drie cumulatief te vervullen
voorwaarden, aangezien deze beslissing (1) noch een eindbeslissing is waarbij een
beklaagde, hetzij tot een straf wordt veroordeeld, hetzij waarbij ten aanzien van hem
opschorting van de uitspraak van veroordeling of de internering wordt gelast, (2) noch
gewezen werd vóór de bekendmaking van het vernietigingsarrest in het Belgisch
Staatsblad en (3) evenmin in kracht van gewijsde was gegaan, op het ogenblik van het
instellen van de vordering tot intrekking of van het neerleggen van het verzoekschrift tot
intrekking, vermits ook tegen dit arrest cassatieberoep werd ingesteld dat slechts bij arrest
van het Hof van 18 februari 2003 werd verworpen.
14. Mijn besluit is dus dat het enige arrest, dat eventueel in aanmerking had kunnen
komen voor een beroep tot intrekking omdat het voldoet aan het eerste criterium, met
name het arrest van 5 juni 2002, noch de tweede voorwaarde, noch de derde voorwaarde
vervult.
Dit betekent dat de verzoeken tot intrekking wat het arrest van 5 juni 2002 betreft, hoe
dan ook in geen enkel geval ontvankelijk kunnen zijn en dat het Hof bijgevolg op geen
enkele wijze ooit tot een cassatie met verwijzing zou kunnen beslissen: er is immers geen
materie meer waarover een verwijzingsrechter nog uitspraak zou kunnen doen.
Dit heeft meteen voor gevolg dat de middelen, die met betrekking tot de beslissing van
het bestreden arrest van 6 juni 2003 omtrent het verzoek tot intrekking van het arrest 5
juni 2002, worden aangevoerd nooit kunnen leiden tot het resultaat dat de eisers beogen.
Aangezien deze middelen nooit hun doel kunnen treffen, met name een cassatie met
verwijzing, zijn zij dan ook niet ontvankelijk.
Maar hetzelfde geldt ook voor alle andere middelen die worden aangevoerd tot staving
van de andere cassatieberoepen, die hetzij gericht zijn tegen het bestreden arrest van 6
juni 2003, maar dan met betrekking tot de beslissingen omtrent de verzoeken tot
intrekking van de tussenarresten van het hof van assisen van 18 april 2002, 14 mei 2002
en 21 mei 2002, die het eindarrest van 5 juni 2002 voorafgingen, of tegen de twee
tussenarresten die het bestreden arrest van 6 juni 2003 voorafgingen, hetzij zelfs tegen de
beslissing van het bestreden arrest op 20 oktober 2003 gewezen door de kamer van
inbeschuldiging omtrent het verzoek tot intrekking van het arrest van diezelfde kamer van
inbeschuldigingstelling van 12 oktober 2001, waarbij de eisers naar het hof van assisen
werden verwezen.
Al deze middelen beogen, direct of indirect, uiteindelijk allemaal hetzelfde doel, met
name het bekomen van de intrekking van het veroordelend eindarrest van 5 juni 2002,
hetzij rechtstreeks, hetzij via de omweg van de intrekking van het arrest dat eisers verwijst
naar het hof van assisen.
Dit doel kan, zoals uiteengezet, nooit bereikt worden omdat het beroep tot intrekking
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van het arrest van 5 juni 2002 op geen enkele wijze ontvankelijk kan zijn.
Dit betekent dat ook deze middelen niet tot cassatie met verwijzing kunnen leiden en
derhalve eveneens niet ontvankelijk zijn.
Ten overvloede kan overigens ook nog vermeld worden dat het verwijzingsarrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling van 12 oktober 2001 op zich al niet voldeed aan
twee van de drie door de Bijzondere Wet op het Arbitragehof opgelegde
ontvankelijkheidsvoorwaarden. Niet alleen is dit verwijzingsarrest geen “veroordelende
eindbeslissing”, het is al evenmin een beslissing die kracht van gewijsde heeft, aangezien
beslissingen van onderzoeksgerechten slechts gezag van gewijsde hebben en slechts in
kracht van gewijsde kunnen gaan in geval de wet ze het recht verleent om over de grond
van de zaak uitspraak te doen zoals een vonnisgerecht, zoals het Hof in zijn arrest van 18
september 2001 besliste11.
Maar aangezien de middelen om de redenen die hiervoor werden uiteengezet geen doel
kunnen treffen, zal het Hof deze grond van niet ontvankelijkheid van het verzoek tot
intrekking van het verwijzingsarrest van 12 oktober 2001 buiten beschouwing kunnen
laten.
15. De discriminaties die door beide eisers in de door hen voorgestelde prejudiciële
vragen worden aangevoerd hebben geen betrekking op de hiervoor aangehaalde redenen,
die naar mijn oordeel moeten leiden tot de verwerping van al hun cassatieberoepen. Deze
vragen moeten bijgevolg niet gesteld worden aan het Arbitragehof.
16. Persoonlijk meen ik dat de door de Bijzondere Wet op het Arbitragehof
voorgeschreven regeling van de intrekking in strafzaken zich situeert op het niveau van de
afhandeling van de strafvordering. De gebeurlijke intrekking van een veroordelende
eindbeslissing heeft immers als effect dat de strafvordering, die vervallen 12 was door het
definitief rechterlijk gewijsde, “herleeft”, zodat de strafrechter die tot de intrekking
beslist, in toepassing van artikel 13 van de Bijzondere Wet op het Arbitragehof en tenzij
de strafvordering inmiddels verjaard is, in voorkomend geval een nieuwe veroordeling
dient uit te spreken. De procedure van de intrekking in strafzaken vertoont bijgevolg alle
kenmerken van een “beslissing op de strafvordering”.
Dit brengt mee dat, naar mijn oordeel, het Hof ook een ambtshalve onderzoek van de
bestreden beslissingen dient te verrichten en dat het Hof, in de regel, ook ambtshalve
middelen zou kunnen aanvoeren indien het enige onwettigheid in de bestreden beslissing
zou vaststellen.
De beslissing van het hof van assisen van 6 juni 2003 is inderdaad onwettig, aangezien
het arrest de verzoeken tot intrekking van de arresten van 3 juni 2002, 5 juni 2002 en 17
juni 2002, - dat laatste arrest enkel wat D. betreft -, ten onrechte ontvankelijk verklaart.
Deze onwettigheid kan onmogelijk blijven bestaan.
Het Hof kan tegen deze voor de eisers “voordelige” onwettige beslissing evenwel niet
reageren, aangezien het Hof, op het enkele cassatieberoep van de veroordeelde, zoals in
casu, geen ambtshalve middel kan aanvoeren dat deze laatste kan benadelen13.
In dergelijk geval komt het enkel mijn ambt toe de vernietiging in het belang van de
wet te vorderen in toepassing van artikel 442, Wetboek van Strafvordering.
Het is dan ook in dit licht dat ik, vooruitlopend op een eventuele beslissing van
verwerping van het Hof, gemeend heb schriftelijk te moeten vorderen deze onwettige
beslissingen, die een schending inhouden van de artikelen 10, 11 en 12 van de Bijzondere
Wet op het Arbitragehof, te vernietigen, doch enkel in het belang van de wet.
11 Cass., 18 sept. 2001, A.R. P.01.0913.N, nr. 470.
12 Cass., 12 feb. 1974, A.C. 1974, 640.
13 Cass., 18 mei 1999, A.R. P.97.1518.N, nr. 289.
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Een dergelijke vordering heeft een louter dogmatisch karakter en kan de partijen noch
baten noch schaden. De vernietiging in het belang van de wet gebeurt steeds zonder
verwijzing14.
Conclusie: verwerping van de cassatieberoepen van beide eisers en, zo het Hof deze
conclusie zou volgen, rechtdoende op mijn schriftelijke vordering, vernietiging van het
bestreden arrest van 6 juni 2003 gewezen door het hof van assisen van de provincie
Antwerpen, in zoverre het de verzoeken tot intrekking van de arresten gewezen door het
hof van assisen van de provincie Antwerpen op 3 juni 2002, 5 juni 2002 en 17 juni 2002,
wat D. betreft, en op 3 juni 2002 en 5 juni 2002, wat V. betreft, ontvankelijk maar
ongegrond verklaart, doch alleen in het belang van de wet en zonder verwijzing.
ARREST

(A.R. P.03.1537.N)

I. Bestreden beslissingen
Het cassatieberoep van de eiser sub I is gericht tegen het arrest op 6 juni 2003
gewezen door het Hof van Assisen van de provincie Antwerpen (akte van 19 juni
2003, griffie Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen).
Het cassatieberoep van de eiser sub II is gericht tegen de twee arresten, op 12
mei 2003 gewezen door het Hof van Assisen van de provincie Antwerpen en vermeld op het proces-verbaal van de terechtzitting van die datum, respectievelijk
bladzijde 4 tot en met 6 en 7 tot en met 9 (akte van 20 juni 2003, griffie gevangenis te Gent).
Het cassatieberoep van de eiser sub III is gericht tegen het arrest, op 6 juni
2003 gewezen door het Hof van Assisen van de Provincie Antwerpen (akte van
19 juni 2003, griffie gevangenis te Gent).
Het cassatieberoep van de eiser sub IV is gericht tegen het arrest, op 20 oktober 2003 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling (akte van 22 oktober 2003, griffie van het Hof van Beroep te Antwerpen).
Het cassatieberoep van de eiser sub V is gericht tegen het arrest, op 20 oktober
2003 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling (akte van 29 oktober 2003, griffie Hof van Beroep te Antwerpen).
Het cassatieberoep van de eiser sub VI, ingesteld in het belang van de wet en
overeenkomstig artikel 442 Wetboek van Strafvordering, is gericht tegen het arrest op 6 juni 2003 gewezen door het Hof van Assisen van de provincie Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser sub I stelt in een memorie een middel voor.
De eiser sub II stelt in een memorie vijf middelen voor.
14 R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, 3de Ed. 2003, p. 1302, nr. 3018 en de daar
aangehaalde cassatierechtspraak.
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De eiser sub III stelt in een memorie vijf middelen voor.
De eiser sub IV stelt in een memorie een middel voor
De eiser sub V stelt in een memorie een middel voor.
Die memories zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
De eiser sub VI stelt in een verzoekschrift de redenen van zijn verzoek voor.
Dit verzoekschrift luidt als volgt:
"De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer aan het Hof, in het belang
van de wet en overeenkomstig artikel 442 Wetboek van Strafvordering, kennis te
geven van het arrest, op 6 juni 2003 gewezen door het Hof van Assisen van de
provincie Antwerpen, inzake G. D. en A. V., verzoekers tot intrekking van de arresten gewezen op 18 april 2002, 14 mei 2002, 21 mei 2002, 3 juni 2002, 5 juni
2002 en 17 juni 2002 door het Hof van Assisen van de provincie Antwerpen;
De onderscheiden cassatieberoepen van G. D. en A. V. tegen het arrest op 6
juni 2003 gewezen door het hof van assisen en van A. V. tegen de twee arresten
op 12 mei 2003 gewezen door het Hof van Assisen van de provincie Antwerpen,
kunnen geen aanleiding geven tot cassatie;
Door de uit te spreken verwerping van bedoelde cassatieberoepen kan door de
partijen niet meer rechtsgeldig opgekomen worden tegen het aangegeven arrest;
Het Hof kan evenmin, op het enkele cassatieberoep van de eisers, een ambtshalve middel aanvoeren dat deze laatste kan benadelen, zodat het mijn ambt toekomt de vernietiging in het belang van de wet te vorderen van een beslissing die
schending inhoudt van de regels neergelegd in de artikelen 10, 11 en 12 Bijzondere Wet Arbitragehof;
Het aangegeven arrest verklaart het beroep tot intrekking van de arresten gewezen door het Hof van Assisen van de provincie Antwerpen op 3 juni 2002, 5
juni 2002 en 17 juni 2002, wat G. D. betreft, en op 3 juni 2002 en 5 juni 2002,
wat A. V. betreft, ontvankelijk doch ongegrond, op grond van de overweging dat
"aan de ontvankelijkheidvereisten door de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op
het Arbitragehof opgelegd aan een verzoek tot intrekking, is voldaan";
Artikel 10 Bijzondere Wet Arbitragehof, bepaalt dat de in kracht van gewijsde
gegane beslissing van een strafgerecht, in zoverre zij gegrond is op een bepaling
van een wet, een decreet of een in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel,
die vervolgens door het Arbitragehof is vernietigd, of op een verordening ter uitvoering van zodanige wet, decreet of in artikel 134 van de Grondwet bedoelde
regel, geheel of ten dele kan worden ingetrokken door het gerecht dat die beslissing heeft gewezen;
Artikel 9, §1 Bijzondere Wet Arbitragehof, bepaalt dat de door het Arbitragehof gewezen vernietigingsarresten een absoluut gezag van gewijsde hebben vanaf hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad;
De artikelen 11, 13 en 14 Bijzondere Wet Arbitragehof, bepalen dat het recht
om de intrekking tot vorderen behoort, onder meer aan de veroordeelde, aan degene ten aanzien van wie een beslissing is gewezen waarbij opschorting van de
uitspraak van de veroordeling wordt gelast of aan de geïnterneerde;
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Hieruit volgt dat, in strafzaken, het beroep tot intrekking slechts ontvankelijk
is wanneer de beslissing, waartegen dit beroep gericht is, tezelfdertijd:
1. een eindbeslissing is waarbij een beklaagde, hetzij tot een straf wordt veroordeeld, hetzij waarbij ten aanzien van hem opschorting van de uitspraak van
veroordeling of de internering wordt gelast,
2. die bovendien gewezen werd vóór de bekendmaking van het vernietigingsarrest in het Belgisch Staatsblad,
3. en die ten slotte in kracht van gewijsde is gegaan, op het ogenblik van het
instellen van de vordering tot intrekking of van het neerleggen van het verzoekschrift tot intrekking;
De eisers hebben hun beroepen tot intrekking ingesteld ingevolge het arrest nr.
86/2002 op 8 mei 2002 door het Arbitragehof gewezen, waarbij in de artikelen
131, §2 en 235bis, §6 van het Wetboek van Strafvordering de volgende zin, ingevoegd bij de artikelen 6 en 8 van de wet van 4 juli 2001 tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van Strafvordering en tot wijziging van de wet
van 19 februari 2001 betreffende de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken: "De ter griffie neergelegde stukken mogen niet worden ingezien, en mogen niet in de strafprocedure worden aangewend", vernietigd wordt;
Het vernietigingsarrest werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24
mei 2002;
Het beroep tot intrekking van G. D. en van A. V. heeft, onder meer, betrekking
op een arrest van 3 juni 2002 "houdende de schuldigverklaring" van betrokkenen.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat op datum
van 3 juni 2002 door het Hof van Assisen van de provincie Antwerpen enig arrest werd gewezen;
Het verzoek tot intrekking was bijgevolg, in zoverre het betrekking had op een
niet-bestaande beslissing, zonder voorwerp, mitsdien niet ontvankelijk;
Het verzoek tot intrekking had eveneens betrekking op het veroordelende
eindarrest van 5 juni 2002. Tegen dit arrest werd zowel door G. D. als door A. V.
cassatieberoep ingesteld, waarover het Hof uitspraak heeft gedaan bij arrest van
18 februari 2003, datum waarop het arrest van 5 juni 2002 in kracht van gewijsde
is gegaan;
Het arrest van 5 juni 2002 was derhalve nog niet in kracht van gewijsde getreden op het ogenblik dat G. D. en A. V., respectievelijk op 22 en 21 november
2002, overeenkomstig artikel 12 Bijzondere Wet Arbitragehof, hun verzoekschrift tot intrekking van dit arrest hebben neergelegd;
Bovendien werd het arrest van 5 juni 2002 gewezen na de bekendmaking van
het vernietigingsarrest van het Arbitragehof in het Belgisch Staatsblad van 24
mei 2002;
Er is bijgevolg niet voldaan aan twee van de drie cumulatief te vervullen ontvankelijkheidvereisten die door de Bijzondere Wet Arbitragehof aan een verzoek
tot intrekking worden opgelegd;
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Het arrest, dat op 17 juni 2002 gewezen werd door het Hof van Assisen van de
provincie Antwerpen, maakt eveneens het voorwerp uit van de verzoeken tot intrekking;
Het aangegeven arrest beslist terecht dat het verzoek tot intrekking van A. V.
in zoverre het betrekking heeft op het arrest van 17 juni 2002 zonder voorwerp
is, aangezien dit arrest door het Hof werd vernietigd bij arrest van 18 februari
2003, in zoverre het beslist over de burgerlijke rechtsvorderingen tegen A. V.;
Wat G. D. betreft voldoet het arrest van 17 juni 2002 aan geen enkele van de
drie ontvankelijkheidvereisten die door de Bijzondere Wet Arbitragehof aan een
verzoek tot intrekking worden opgelegd, aangezien deze beslissing noch een
eindbeslissing is waarbij een beklaagde, hetzij tot een straf wordt veroordeeld,
hetzij waarbij ten aanzien van hem opschorting van de uitspraak van veroordeling of de internering wordt gelast, noch gewezen werd vóór de bekendmaking
van het vernietigingsarrest in het Belgisch Staatsblad en evenmin in kracht van
gewijsde was gegaan, op het ogenblik van het instellen van de vordering tot intrekking of van het neerleggen van het verzoekschrift tot intrekking;
Het aangegeven arrest beslist dus niet wettig dat de verzoeken tot intrekking
van de arresten gewezen door het Hof van Assisen van de provincie Antwerpen
op 3 juni 2002, 5 juni 2002 en 17 juni 2002, wat G. D. betreft, en op 3 juni 2002
en 5 juni 2002, wat A. V. betreft, ontvankelijk zijn en schendt hierdoor de artikelen 10, 11 en 12 Bijzondere Wet Arbitragehof;
Om die redenen,
Vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het aan het Hof moge behagen voormeld arrest van 6 juni 2003 gewezen door het Hof van Assisen van de
provincie Antwerpen te vernietigen in zoverre het de verzoeken tot intrekking
van de arresten gewezen door het Hof van Assisen van de provincie Antwerpen
op 3 juni 2002, 5 juni 2002 en 17 juni 2002, wat G. D. betreft, en op 3 juni 2002
en 5 juni 2002, wat A. V. betreft, ontvankelijk maar ongegrond verklaart, doch
alleen in het belang van de wet, en te bevelen dat van dit arrest melding zal gemaakt worden op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest."
IV. Beslissing van het Hof
A. Algemeen
Overwegende dat artikel 10 Bijzondere Wet Arbitragehof, bepaalt dat de in
kracht van gewijsde gegane beslissing van een strafgerecht, in zoverre zij gegrond is op een bepaling van een wet, een decreet of een in artikel 134 Grondwet
bedoelde regel, die vervolgens door het Arbitragehof is vernietigd, of op een verordening ter uitvoering van zodanige wet, decreet of in artikel 134 Grondwet bedoelde regel, geheel of ten dele kan worden ingetrokken door het gerecht dat die
beslissing heeft gewezen;
Overwegende dat artikel 9, §1 Bijzondere Wet Arbitragehof, bepaalt dat de
door het Arbitragehof gewezen vernietigingsarresten een absoluut gezag van gewijsde hebben vanaf hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad;
Overwegende dat de artikelen 11, 12 en 14 Bijzondere Wet Arbitragehof, bepalen dat het recht om de intrekking te vorderen behoort, onder meer aan de ver-
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oordeelde, aan degene ten aanzien van wie een beslissing is gewezen waarbij opschorting van de uitspraak van de veroordeling wordt gelast of aan de geïnterneerde;
Overwegende dat hieruit volgt dat, in strafzaken, het verzoek tot intrekking
slechts ontvankelijk is wanneer de beslissing, waartegen dit beroep gericht is, tezelfdertijd:
1. een eindbeslissing is waarbij een beklaagde, hetzij tot een straf wordt veroordeeld, hetzij ten aanzien van hem opschorting van de uitspraak van de veroordeling of de internering wordt gelast;
2. gewezen werd vóór de bekendmaking van het vernietigingsarrest in het Belgisch Staatsblad;
3. in kracht van gewijsde is gegaan, op het ogenblik van het instellen van de
vordering tot intrekking of van het neerleggen van het verzoekschrift tot intrekking;
Overwegende dat de eisers hun verzoeken tot intrekking hebben ingesteld ingevolge het arrest nr. 86/2002 van het Arbitragehof van 8 mei 2002, waarbij in
de artikelen 131, §2 en 235bis, §6 Wetboek van Strafvordering, de volgende zin,
ingevoegd bij de artikelen 6 en 8 van de wet van 4 juli 2001 tot wijziging van
sommige bepalingen van het Wetboek van Strafvordering en tot wijziging van de
wet van 19 februari 2001 betreffende de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken vernietigd wordt: "De ter griffie neergelegde stukken mogen niet
worden ingezien, en mogen niet in de strafprocedure worden aangewend";
Overwegende dat dit arrest bekendgemaakt is in het Belgisch Staatsblad van
24 mei 2002;
B. Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
Overwegende dat, in zoverre de cassatieberoepen van de eisers sub I en III gericht zijn tegen de beslissing waarbij het bestreden arrest van 6 juni 2003 van het
Hof van Assisen van de provincie Antwerpen het verzoek tot intrekking van het
door dat hof van assisen op 3 juni 2002 gewezen arrest, ontvankelijk maar ongegrond verklaart, de eisers in de verzoekschriften tot intrekking ervan uitgaan dat
het hof van assisen op 3 juni 2002 een arrest heeft gewezen "houdende de schuldigverklaring" van de eisers;
Overwegende evenwel dat uit het proces-verbaal van de terechtzitting van het
hof van assisen van 3 juni 2002 enkel blijkt dat de gezworenen op die dag hebben beraadslaagd over de hen gestelde vragen, dat de hoofdman van de rechtsprekende jury voorlezing heeft gegeven van de uitslag van die beraadslaging en
dat het verdict van de jury in tegenwoordigheid van de eisers is voorgelezen;
Overwegende voorts dat die dag geen arrest is gewezen;
Overwegende dat de cassatieberoepen, in zoverre zij betrekking hebben op de
beslissing over de verzoeken tot intrekking van een niet-bestaande beslissing,
wegens gebrek aan voorwerp niet ontvankelijk zijn;
C. Onderzoek van de middelen
Overwegende, enerzijds, dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te
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slaan, blijkt dat de eisers cassatieberoepen hebben ingesteld, onder meer, tegen
het door het hof van assisen op 5 juni 2002 gewezen eindarrest;
Overwegende dat het Hof daarover uitspraak heeft gedaan bij arrest van 18 februari 2003, datum waarop het arrest van 5 juni 2002 in kracht van gewijsde is
gegaan;
Overwegende dat de eisers op 21 en 22 november 2002 een verzoekschrift
hebben ingediend waarbij zij, overeenkomstig artikel 12 Bijzondere Wet Arbitragehof, de intrekking vorderen van, onder meer, het op 5 juni 2002 door het hof
van assisen gewezen eindarrest;
Overwegende dat het arrest van 5 juni 2002 geen kracht van gewijsde had op
21 en 22 november, datum van het indienen van de verzoekschriften tot intrekking;
Overwegende dat de omstandigheid dat het arrest van 5 juni 2002 in kracht
van gewijsde is gegaan nà het indienen van het verzoekschrift tot intrekking en
vóór de datum waarop het bestreden arrest van 6 juni 2003 daarover uitspraak
doet, hieraan niet afdoet;
Overwegende, anderzijds, dat het arrest van 5 juni 2002 werd gewezen nà 24
mei 2002, datum waarop het vernietigingsarrest van het Arbitragehof is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad;
Overwegende dat het op 5 juni 2002 door het hof van assisen gewezen arrest
niet voldoet aan alle voorwaarden voor een ontvankelijk verzoek tot intrekking
en derhalve niet voor intrekking in aanmerking komt;
Dat de middelen die betrekking hebben op de beslissing van het bestreden arrest dat de beroepen tot intrekking van het arrest van 5 juni 2002 ontvankelijk
maar niet gegrond verklaart, niet tot cassatie met verwijzing kunnen leiden, mitsdien niet ontvankelijk zijn;
Overwegende dat, waar de eindbeslissing op de strafvordering van het hof van
assisen van 5 juni 2002 niet voor intrekking vatbaar is, de middelen die betrekking hebben op, hetzij:
- de beslissing van het bestreden arrest op 20 oktober 2003 gewezen door het
Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, omtrent het
verzoek tot intrekking van het arrest op 12 oktober 2001 gewezen door het Hof
van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, dat A. V. en G. D.
naar het hof van assisen verwijst,
- de beslissing van het bestreden arrest op 6 juni 2003 door het hof van assisen
gewezen omtrent de verzoeken tot intrekking van de tussenarresten van het hof
van assisen gewezen op 18 april, 14 mei en 21 mei 2002 die het eindarrest van 5
juni 2002 zijn voorafgegaan,
- de twee door het hof van assisen op 12 mei 2003 gewezen en thans bestreden
tussenarresten alvorens te oordelen over de ontvankelijkheid of de grond van de
verzoeken van A. V. tot intrekking van de arresten van het hof van assisen van
18 april, 14 mei, 21 mei, 3 juni, 5 juni en 17 juni 2002;
niet tot cassatie met verwijzing van de bestreden beslissing van 6 juni 2003
omtrent de intrekking van het arrest op 5 juni 2002 gewezen door het Hof van
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Assisen van de provincie Antwerpen kunnen leiden, mitsdien niet ontvankelijk
zijn;
Overwegende dat de voorgestelde prejudiciële vragen geen betrekking hebben
op de redenen waarop de hierna uit te spreken verwerping is gesteund, zodat ze
niet dienen te worden gesteld;
D. Ambtshalve onderzoek van het arrest van 6 juni 2003
Overwegende dat voor het overige de substantiële of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing geen onwettigheid bevat die de eisers kan grieven;
E. Cassatieberoep van de procureur-generaal bij het Hof
Overwegende dat het cassatieberoep dat de procureur-generaal bij het Hof van
Cassatie heeft ingesteld in het belang van de wet en overeenkomstig artikel 442
Wetboek van Strafvordering, gegrond is wegens de redenen die het vermeldt;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Rechtdoende op het cassatieberoep van de procureur-generaal bij het Hof, vernietigt, maar alleen in het belang van de wet, het bestreden arrest van 6 juni
2003, in zoverre dat arrest de verzoeken tot intrekking van de arresten gewezen
door het Hof van Assisen van de provincie Antwerpen op 3 juni 2002, 5 juni
2002 en 17 juni 2002, wat G. D. betreft, en op 3 juni 2002 en 5 juni 2002, wat A.
V. betreft, ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing;
Laat de kosten van dit cassatieberoep ten laste van de Staat;
Verwerpt de cassatieberoepen van G. D. en A. V.;
Veroordeelt G. D. en A. V. in de kosten van hun cassatieberoep.
20 april 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. R. Vanhoyland, Hasselt, H. Rieder, Gent, B. De Geest, Brussel en J.
Kerkhofs, Gent.

Nr. 210
2° KAMER - 21 april 2004

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — ALLERLEI - HOF VAN ASSISEN - VERWIJZING NAAR HET
HOF - DRAAGWIJDTE VAN HET CASSATIEBEROEP.
2º HOF VAN ASSISEN — RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET
HOF - CASSATIEBEROEP - DRAAGWIJDTE.
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3º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID VAN DE VOORZITTER - UITOEFENING - VOORWAARDE - MONDELING
KARAKTER VAN HET DEBAT - GEVOLG.
4º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING — BEKLAAGDE - BESCHULDIGDE - HOF VAN ASSISEN - BESLISSING OVER DE
STRAFVORDERING - CASSATIE - ARREST DAT UITSPRAAK DOET OVER DE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - GEVOLG.
5º HOF VAN ASSISEN — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BESLISSING
OVER DE STRAFVORDERING - CASSATIEBEROEP VAN DE BESCHULDIGDE - CASSATIE - ARREST DAT
UITSPRAAK DOET OVER DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - GEVOLG.
1º en 2° Het cassatieberoep van de veroordeelde tegen het arrest tot verwijzing naar het
hof van assisen, dat op hetzelfde ogenblik wordt ingesteld als het cassatieberoep tegen
het veroordelend arrest, binnen de vijftien dagen na de uitspraak van dat arrest, legt noch
de schending van de wetten betreffende de bevoegdheid van de kamer van
inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen, noch het onderzoek van de in de artt.
292bis en 416, tweede lid Sv., bedoelde nietigheden aan het Hof voor1. (Artt. 292bis en
416, tweede lid Sv.)
3º Wanneer het debat van de zaak is aangevangen voor het hof van assisen, kan de
discretionaire bevoegdheid van de voorzitter om een onderzoeksmaatregel te bevelen,
niet worden uitgeoefend in afwezigheid van de gezworenen en de partijen, op straffe van
miskenning van het mondeling karakter van het debat2. (Artt. 268, 317, 341 en 353 Sv.)
4º en 5° Vernietiging, op het cassatieberoep van de beschuldigde, van het arrest van het
hof van assisen waarbij uitspraak wordt gedaan over de strafvordering, brengt de
vernietiging mee van het door dat hof gewezen arrest over de tegen hem gerichte
burgerlijke rechtsvordering en dat het gevolg ervan is3. (Art. 408 Sv.)
(D. e.a. T. I. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0173.F)

I. Bestreden beslissingen
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 25 juni 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, en tegen
de arresten die op 19 december 2003 onder de nummers 7088 en 7090 zijn gewezen door het Hof van Assisen van het bestuurlijk arrondissement Brussel Hoofdstad.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
1 Zie, vóór de wijzigingen van het Sv. door de Wet van 12 maart 1998 en 30 juni 2000, Cass., 12
maart 1997, A.R. P.97.0169.F, nr. 139, en, in geval van onmiddellijk cassatieberoep, 25 maart 2003,
A.R. P.03.0323.N, nr. 205, en 26 maart 2003, A.R. P.03.0208.F, nr. 207.
2 Zie Cass., 10 feb. 1998, A.R. P.97.1662.N, nr. 80; 16 feb. 1999, A.R. P.98.1624.N, nr. 90.
3 Zie Cass., 21 dec. 1994, A.R. P.94.1377.F, nr. 572.
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Eiser voert drie middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. Op het cassatieberoep tegen het arrest van 25 juni 2003 van het Hof van
Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling:
Overwegende dat het cassatieberoep van de veroordeelde tegen het arrest tot
verwijzing naar het hof van assisen, dat op hetzelfde ogenblik wordt ingesteld als
het cassatieberoep tegen het veroordelend arrest, binnen de vijftien dagen na de
uitspraak van dat arrest, noch de schending van de wetten betreffende de bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen,
noch het onderzoek van de in de artikelen 292bis en 416, tweede lid van het
Wetboek van Strafvordering, bedoelde nietigheden aan het Hof voorlegt;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
B. Op het cassatieberoep tegen het arrest dat op 19 december 2003, onder het
nummer 7088, is gewezen door het hof van assisen van het bestuurlijk arrondissement Brussel Hoofdstad:
Over het eerste middel:
Wat beide onderdelen samen betreft:
Overwegende dat, wanneer het debat van de zaak is aangevangen voor het hof
van assisen, de discretionaire bevoegdheid van de voorzitter om een onderzoeksmaatregel te bevelen niet kan worden uitgeoefend in afwezigheid van de gezworenen en de partijen, op straffe van miskenning van het mondeling karakter van
het debat, zoals dat in de artikelen 317, 341 en 353 van het Wetboek van Strafvordering is vastgelegd;
Overwegende dat uit het proces-verbaal van de terechtzitting van het hof van
assisen blijkt dat de voorzitter tweemaal gebruik heeft gemaakt van de schorsing
van het debat om zelf een onderzoekshandeling te stellen, die bestond in opzoekingen, op het Internet, met betrekking tot de afstand tussen verschillende plaatsen en de tijd die nodig was om die met de wagen te overbruggen op grond van
het snelste traject;
Overwegende dat de uitkomst van die handeling, bij het hervatten van het debat, weliswaar onmiddellijk ter kennis is gebracht van de partijen en bij het dossier van de rechtspleging is gevoegd zonder opmerkingen van hunnentwege,
doch uit het proces-verbaal niet blijkt dat de beslissing om dergelijke onderzoekingen te verrichten is genomen op de terechtzitting;
Dat het middel, wat dat betreft, gegrond is;
En overwegende dat er geen grond bestaat om de andere, door eiser aangevoerde middelen te onderzoeken, die niet kunnen leiden tot cassatie zonder verwijzing;
C. Op het cassatieberoep tegen het arrest dat op 19 december 2003, onder het
nummer 7090, is gewezen door het Hof van Assisen van het bestuurlijk arrondis-
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sement Brussel Hoofdstad:
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
Overwegende, evenwel, dat de vernietiging van het arrest waarbij uitspraak
wordt gedaan over de tegen eiser ingestelde strafvordering, de vernietiging meebrengt van het arrest dat dezelfde dag uitspraak heeft gedaan over de tegen hem
gerichte burgerlijke rechtsvorderingen en dat het gevolg ervan is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt de bestreden arresten die op 19 december 2003, onder de nummers
7088 en 7090, zijn gewezen door het Hof van Assisen van het bestuurlijk arrondissement Brussel Hoofdstad, in zoverre ze respectievelijk uitspraak doen over
de tegen eiser C. D. en over de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen uitspraak doen;
Verwerpt het cassatieberoep dat is ingesteld tegen het arrest, dat op 25 juni
2003 is gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Brussel;
Beveelt dat dit arrest zal worden overgeschreven in de registers van dat hof
van assisen en dat melding ervan zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde arresten;
Veroordeelt eiser in de kosten van het cassatieberoep dat hij gericht heeft tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, en laat de kosten van de
andere twee cassatieberoepen ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Assisen van de provincie
Waals-Brabant.
21 april 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. O. Bastyns, Brussel.

Nr. 211
2° KAMER - 21 april 2004

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - OPSPORING VAN
TELEFOONGESPREKKEN - OPSPORING IN HET VERLEDEN - VOORWAARDEN.
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - EERLIJK PROCES - VONNISGERECHT - VERWIJDERDE STUKKEN - GEVOLG SAMENSTELLING VAN DE ZETEL.
3º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALLERLEI - EERLIJK PROCES - VONNISGERECHT VERWIJDERDE STUKKEN - GEVOLG - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL.
4º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL
- EERLIJK PROCES - VONNISGERECHT - VERWIJDERDE STUKKEN - GEVOLG.
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5º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - SAMENSTELLING VAN DE
ZETEL - EERLIJK PROCES - VONNISGERECHT - VERWIJDERDE STUKKEN - GEVOLG.
1º De maatregel van opsporing van telefoongesprekken, die betrekking heeft op een
periode die verlopen was op het ogenblik dat ze werd voorgeschreven, hoeft niet het
voorwerp uit te maken van een beschikking die beantwoordt aan de voorwaarden
bedoeld in art. 88bis Sv.1 (Art. 88bis Sv.)
2º, 3°, 4° en 5° Noch art. 6.1 E.V.R.M., noch enige andere bepaling verplichten het
vonnisgerecht uit het dossier van de rechtspleging de stukken van het onderzoek te
verwijderen, waarop het heeft beslist geen acht te slaan, wegens de onregelmatigheid
waardoor ze, volgens dat gerecht, zijn aangetast; de wet verbiedt niet de rechters die een
dergelijke beslissing hebben genomen, in het rechtscollege te behouden 2. (Art. 6.1
E.V.R.M.)
(B. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0124.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten, op 7 oktober 2003 en 16
december 2003 gewezen door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers J.H. en P.B. voeren respectievelijk twee en drie middelen aan in memories, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. Op de cassatieberoepen van J.H. en P.B. tegen het arrest van 7 oktober
2003:
Over het eerste middel, aangevoerd door J.H., en op het eerste en tweede middel, samen, die P.B. in soortgelijke bewoordingen aanvoert:
Overwegende dat de eisers het arrest verwijten te oordelen dat de beschikkingen tot opsporing van telefoongesprekken wettig door de onderzoeksrechter zijn
genomen, terwijl in die beschikkingen wordt vermeld dat ze gelden "tot nader order";
Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat die beschikkingen betrekking
hebben op opsporingen, die een periode betreffen die verlopen was op het ogenblik dat ze werden voorgeschreven; dat een dergelijke maatregel in dat geval
geen beschikking behoeft die beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 88bis
van het Wetboek van Strafvordering;
Overwegende, voor het overige, dat de aangevoerde schendingen van artikel
149 van de Grondwet en van artikel 6.2 van het Verdrag tot bescherming van de
1 Zie Cass., 23 juni 1999, A.R. P.99.0663.F, nr. 392; 16 april 2003, A.R. P.03.0507.F, nr. 258.
2 Zie Cass., 20 jan. 1999, A.R. P.98.0408.F, nr. 31.
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rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, volledig is afgeleid uit de
vergeefs aangevoerde schending van artikel 88bis van het voormelde wetboek;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
B. Op de cassatieberoepen van J.H. en P.B., die gericht zijn tegen het arrest
van 16 december 2003, in zoverre het uitspraak doet over de strafvordering:
Over het tweede middel, aangevoerd door J.H., en op het derde middel, dat in
soortgelijke bewoordingen is aangevoerd door P.B.:
Overwegende dat artikel 149 van de Grondwet geen verband houdt met de
wettigheid van de beslissing en dat alleen die wettigheid door het middel bekritiseerd wordt;
Overwegende dat noch artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, noch enige andere bepaling
het vonnisgerecht verplicht de stukken van het onderzoek uit het dossier van de
rechtspleging te verwijderen, waarop het heeft beslist geen acht te slaan, wegens
de onregelmatigheid waardoor ze, volgens dat gerecht, zijn aangetast; dat de wet
niet verbiedt dat de rechters die een dergelijke beslissing hebben genomen, in de
zaak zitting blijven houden;
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 de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
21 april 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. C. Halet, Luik en N. Dumoulin, Verviers.

Nr. 212
1° KAMER - 22 april 2004

1º TELEGRAAF EN TELEFOON - TELECOMMUNICATIE - OPENBAAR
TELECOMMUNICATIENET - WIJZIGING VAN DE UITRUSTING - KOSTEN - AANVRAAG DOOR EEN
INRICHTING VAN OPENBAAR NUT - GEEN BEHEERDER VAN HET OPENBAAR DOMEIN - BEGRIP.
2º ENERGIE - TELECOMMUNICATIE - OPENBAAR TELECOMMUNICATIENET - WIJZIGING
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- KOSTEN - AANVRAAG DOOR EEN INRICHTING VAN OPENBAAR NUT - GEEN
- BEGRIP.

BEHEERDER VAN HET OPENBAAR DOMEIN

3º OPENBARE WERKEN - TELECOMMUNICATIE - OPENBAAR TELECOMMUNICATIENET
- WIJZIGING VAN DE UITRUSTING - KOSTEN - AANVRAAG DOOR EEN INRICHTING VAN OPENBAAR NUT
- GEEN BEHEERDER VAN HET OPENBAAR DOMEIN - BEGRIP.
1º, 2° en 3° Onder inrichting van openbaar nut waarvan de beheerder de kosten dient ten
laste te nemen die veroorzaakt worden door de door hem aangevraagde wijziging van de
kabels, bovengrondse lijnen en bijhorende uitrustingen van de operator van het
betrokken openbaar telecommunicatienet en die zelf geen beheerder is van het openbaar
domein waarin of waarop die kabels, bovengrondse lijnen en bijhorende uitrustingen zich
bevinden, dienen verstaan te worden de water-, gas- en elektriciteits-, radio-,
teledistributie- en telecommunicatie-inrichtingen van openbaar nut of enige andere
inrichting van openbaar nut, zoals, blijkens de wetsgeschiedenis, de rioleringen en de
leidingen voor allerlei soorten koolwaterstoffen, gasvormige zuurstof, pekel, natronloog
en afvalvloeistoffen, maar niet de wegenwerken1. (Art. 102, eerste lid Wet 21 maart 1991
betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven)
(VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN T. BELGACOM N.V.)

ARREST

(A.R. C.01.0505.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 januari 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
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
- de artikelen 98, §3, eerste lid en 102 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de
hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep veroordeelt in de bestreden beslissing, eiseres tot betaling aan verweerster van een frank ten provisionele titel, ter vergoeding voor de kosten van de werken
uitgevoerd door verweerster aan haar ondergrondse kamer, op grond van volgende motieven:
"Dat de wegen waarvan sprake in (de) overeenkomst eigendom zijn van het Vlaamse
Gewest en het Albertpark eigendom is van de stad Antwerpen;
(...)
... dat (eiseres) persoonlijk contracteerde zoals blijkt uit de bewoordingen zelf der overeenkomst en zij een deel der kosten met betrekking tot de (her)aan te leggen tramsporen
en autobusbanen ten laste diende te nemen;
1 Zie Cass., 26 juni 1987, A.R. 5376, nr. 654 en R.W. 1987-88, 470 en 14 mei 1998, A.R.
C.95.0105.N, nr. 251; zie ook de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp betreffende de
hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, Gedr. St. Kamer, nr. 1287/1-89/90, 61.
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Dat artikel 2 der overeenkomst, dat (eiseres) aanwees om in gezamenlijke naam der
contracterende partijen (waaronder zijzelf) op te treden voor de gunning en de uitvoering
der werken, tot doel heeft de samengevoegde werken in een enkele opdracht te gunnen en
de inschrijvers te laten weten wie verantwoordelijk is voor de gunning en de uitvoering en
wie als bouwheer optreedt;
(...) dat de overeenkomst van 8 december 1995 een omstandige omschrijving geeft van
de geplande werken die wel van grote omvang waren doch uit de medegedeelde stukken
blijkt dat specifiek de heraanleg der tramsporen, onderdeel der werken waarvan financiering ten laste van (eiseres) kwam, de verplaatsing van de toegang tot de laskelder door
(verweerster) noodzakelijk maakte omdat de nieuw aan te leggen tramsporen vlak boven
de bestaande laskamer zouden liggen;
Dat, wanneer wijzigingen dienen aangebracht te worden aan bestaande leidingen of uitrustingen om andere werken van openbaar nut te verwezenlijken, de anterioriteitsregel
geldt zoals bepaald in artikel 102 van de wet (van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven); dat te dezen (eiseres), beheerder
van een inrichting van openbaar nut, de kosten die (verweerster) noodzakelijkerwijze
heeft gemaakt in acht genomen de heraanleg der tramsporen ten laste moet nemen nu de
wijziging op aanvraag van (eiseres) is gebeurd;
Dat het irrelevant is na te gaan wie het initiatief heeft genomen met betrekking tot de
geplande werken;
(...) dat derhalve niet artikel 98 doch artikel 102 van de wet van 21 maart 1991 van toepassing is en (eiseres) gehouden is de kosten met betrekking tot de aanpassing van de laskelder te dragen".
Grieven
Overeenkomstig artikel 98, §3, eerste lid van de wet van 21 maart 1991 betreffende de
hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (behorend tot hoofdstuk IX
(Kabels, bovengrondse lijnen en bijhorende uitrustingen) van titel III (De telecommunicatie)), heeft de overheid het recht om de inrichting of het plan van aanleg van de kabels,
bovengrondse lijnen en bijhorende uitrustingen te doen wijzigen naar aanleiding van werken die zij wenst uit te voeren aan het openbaar domein dat zij beheert. Zij behoort Belgacom hiervan bij ter post aangetekende brief kennis te geven ten minste twee maanden
voor de uitvoering van de werken wordt aangevat. De kosten wegens wijzing van de kabels, bovengrondse en bijbehorende uitrustingen zijn ten laste van Belgacom.
Eiseres had aangevoerd dat "(d)e ... kennisgeving per aangetekende brief (stuk 1 dossier
verweerster) wel degelijk is uitgegaan van de stad Antwerpen, hetzij één van de houders
van het openbaar domein waaraan en waarop belangrijke werken zouden worden uitgevoerd.
(Eiseres) kan niet beschouwd worden als de beneficiaris der werken, aangezien haar
bus- en tramnet ook voorheen volledig operationeel was. Zelf heeft ook zij een belangrijke geldelijke bijdrage moeten leveren, zoals blijkt uit de basisovereenkomst van 8 december 1995 (artikel 3,3).
(...)
Het volstaat het voorwerp van de overeenkomst van 8 december 1995 aandachtig te bestuderen om vast te stellen dat het Vlaamse Gewest en de stad Antwerpen besloten hebben
een belangrijk verkeersknooppunt volledig te hertekenen, niet enkel met verkeerstechnische en urbanistische bedoelingen maar ook ten voordele van de veiligheid van alle weggebruikers, meer speciaal van de zwakkere.
(...)
Wanneer de concessiehouder (verweerster) tot aanpassingswerken wordt genoopt om-
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dat de ingang van haar lasput onder een te verplaatsen tramspoor zal gelegen zijn, is de
kwestige verplaatsing het rechtstreeks gevolg van het hoger besproken herinrichtingsplan
dat onder meer uitgaat van het Vlaamse Gewest. Voor de eerste rechter heeft (verweerster) overigens toegegeven dat haar laskamer zich inderdaad in het gewestdomein bevindt.
Dat dit plan andere nutsleverende maatschappijen tot eigen verplaatsingen dwingt, die op
hun beurt de situatie van (verweerster) beïnvloeden, is niet te wijten aan (eiseres)".
Eiseres stelde voor het overige dat "de ondergrondse kabelkamer van (verweerster) is
en was gelegen in de rijweg, toebehorend aan het Vlaamse Gewest. Bovendien werden de
kosten voor de asfaltbestrating in de zone van deze kabelkamer gedragen door het Vlaamse Gewest. Dit vormt het beste bewijs dat de werken aan de toegang tot deze kabelkamer
geen specifiek voordeel opleverden voor (eiseres), doch geëist waren door de eigenaar
van de openbare weg, met name het Vlaamse Gewest".
Het hof van beroep stelt in de volgens haar relevante feiten zelf vast dat op 28 september 1995 de stad Antwerpen aan verweerster schreef dat de uitvoering der werken was gepland in het jaar 1996 en aan verweerster vroeg of zij ter gelegenheid van de werken in de
betrokken straten werken zou uitvoeren aan haar leidingen of toebehoren.
Het hof van beroep stelde impliciet vast en betwistte alvast niet dat eiseres geen eigenares was van de betreffende wegen of de gronden. Het hof van beroep stelde bovendien
vast dat eiseres optrad in naam van de contractspartijen en slechts financieel moest instaan
voor een deel van de werken.
De appèlrechters konden uit de vaststelling dat eiseres instond voor de financiering van
een deel van de werken niet afleiden dat eiseres ook moet instaan voor de kosten wegens
de wijziging van de kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrustingen van verweerster.
De terzake toepasselijke wettelijke bepalingen maken namelijk een onderscheid naargelang van de persoon die de opdrachtgever is van de werken die een wijziging van de kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrustingen van verweerster meebrengen. Artikel 98, §3, eerste lid van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven behandelt aldus de hypothese wanneer een overheid de opdrachtgever is van de werken die een wijziging meebrengen van de kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrustingen van verweerster zelfs als deze werken ten
gunste komen van een derde persoon. Artikel 102 van dezelfde wet van 21 maart 1991
(eveneens behorend tot hoofdstuk IX (Kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrustingen) van titel III (De telecommunicatie)), behandelt de hypothese wanneer een beheerder van een instelling van openbaar nut de opdrachtgever is van de werken die een
wijziging meebrengen van de kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrustingen
van verweerster. Eiseres is echter geen beheerster van een instelling van openbaar nut zoals bedoeld in artikel 102 van voornoemde wet.
Overeenkomstig het eerste lid van genoemd artikel 102 gaat het terzake om "een water, gas-, electriciteits-, radio- of teledistributie - of enige andere inrichting van openbaar
nut"; met "enige andere inrichting van openbaar nut" worden blijkens de voorbereidende
werken op de wet "de rioleringen en de leidingen voor allerlei soorten koolwaterstoffen,
gasvormige zuurstof, pekel, natronloog en afvalvloeistoffen, doch niet de wegenwerken"
bedoeld. Eiseres behoort als exploitant van het vervoer van reizigers als openbare dienst
niet tot één van deze categorieën en bovendien worden ook de wegenwerken uitgesloten.
De appèlrechters gaan er bijgevolg foutief vanuit dat eiseres een beheerster was van een
instelling van openbaar nut zoals bedoeld in artikel 102 van bovengenoemde wet.
Het was dus relevant na te gaan wie de opdracht tot de werken had gegeven. Zoals door
eiseres aangevoerd, kon alleen de eigenares van de wegen of van de gronden opdracht gegeven hebben tot uitvoering van de betrokken werken. Eiseres als exploitant van een
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openbare dienst had geen mogelijkheid om zelf werken aan de openbare wegen te laten
uitvoeren. Nu het Vlaamse Gewest en de Stad Antwerpen volgens de appèlrechters eigenaars waren van de wegen en gronden komen enkel zij als opdrachtgevers van de werken
in aanmerking.
Het Vlaamse Gewest en de Stad Antwerpen zijn aan te merken als overheden, in de zin
van artikel 98, §3, derde lid van genoemde wet, zodat niet kon geoordeeld worden dat de
kosten van de wijziging aan de kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrustingen
van verweerster ten laste kwamen van eiseres.
Op grond van de door het hof van beroep aangegeven motieven kon niet wettig besloten worden dat artikel 102 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van
sommige economische overheidsbedrijven van toepassing was en dat artikel 98, §3, lid 3
van dezelfde wet niet van toepassing was.
Hieruit volgt dat de appèlrechters, door te beslissen dat de kosten van de wijziging aan
de kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrustingen van verweerster ten laste
kwam aan eiseres, hun beslissing niet naar recht verantwoorden (schending van de artikelen 98, §3, eerste lid en 102 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van
sommige economische overheidsbedrijven).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 98, §3 van de wet van 21 maart
1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven,
de overheid het recht heeft om de inrichting of het plan van aanleg van kabels,
bovengrondse lijnen en bijhorende uitrustingen te doen wijzigen naar aanleiding
van werken die zij wenst uit te voeren aan het openbaar domein dat zij beheert;
dat het die overheid behoort de operator van het betrokken openbaar telecommunicatienet hiervan bij ter post aangetekende brief kennis te geven ten minste twee
maanden voor de uitvoering van de werken wordt aangevat; dat de kosten wegens wijziging van de kabels, bovengrondse lijnen en bijhorende uitrustingen ten
laste zijn van de operator van het betrokken openbaar telecommunicatienet;
Dat, krachtens die wetsbepaling, de operator van het betrokken openbaar telecommunicatienet, in beginsel de kosten dient te dragen van de wijziging van zijn
installaties die noodzakelijk zijn ingevolge de werken die door de overheid worden uitgevoerd aan het openbaar domein dat zij beheert en waarin of waarop de
kabels, bovengrondse lijnen en bijhorende uitrustingen van de voormelde operator zich bevinden;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 102, tweede lid van voormelde wet,
behoudens de toepassing van de artikelen 98, §3 en 99, §3 van dezelfde wet, de
beheerder van een in het eerste lid bedoelde inrichting van openbaar nut de kosten ten laste neemt die veroorzaakt worden door de wijziging, op zijn aanvraag,
van de kabels, bovengrondse lijnen en bijhorende uitrustingen waarvan de aanwezigheid de uitvoering van werken aan zijn inrichting belemmert;
Dat, krachtens die wetsbepaling, de kosten veroorzaakt door de wijziging van
de kabels, bovengrondse lijnen en bijhorende uitrusting van de operator van het
betrokken telecommunicatienet, ten laste dienen genomen door de beheerder van
de inrichting van openbaar nut die de wijziging heeft aangevraagd en die zelf
geen beheerder is van het openbaar domein waarin of waarop de kabels, bovengrondse lijnen en bijhorende uitrustingen zich bevinden;
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Dat onder inrichting van openbaar nut, krachtens artikel 102, eerste lid van
voormelde wet, dienen verstaan te worden de water-, gas- en elektriciteits-, radio-, teledistributie- en telecommunicatie-inrichtingen van openbaar nut of enige
andere inrichting van openbaar nut, zoals, blijkens de wetsgeschiedenis, de rioleringen en de leidingen voor allerlei soorten koolwaterstoffen, gasvormige zuurstof, pekel, natronloog en afvalvloeistoffen, maar niet de wegenwerken;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat:
1. op 8 december 1995 een overeenkomst werd gesloten tussen het Vlaams
Gewest, de Stad Antwerpen en eiseres met betrekking tot de herinrichting van de
wegenissen en vrije tram- en busbanen in de omgeving van het Albertpark te
Antwerpen;
2. in artikel 2 van die overeenkomst, eiseres werd aangeduid door de partijen
om in hun gemeenschappelijke naam op te treden bij de gunning en de uitvoering
der werken;
3. de Stad Antwerpen op 28 september 1995 aan verweerster schreef dat de
uitvoering der werken gepland is in het jaar 1996 en vroeg of verweerster ter gelegenheid van die werken in de betrokken straten werken zal uitvoeren aan haar
leidingen en toebehoren;
4. verweerster liet weten dat zij ingevolge de geplande verlegging der tramsporen genoodzaakt was belangrijke aanpassingswerken uit te voeren aan een ondergrondse laskelder;
5. de geplande werken van grote omvang waren, doch specifiek de heraanleg
van de tramsporen, onderdeel der werken waarvan de financiering ten laste van
eiseres kwam, de verplaatsing van de toegang tot de laskelder door verweerster
noodzakelijk maakte omdat de nieuw aan te leggen tramsporen vlak boven de
bestaande laskamer zouden liggen;
Dat de appèlrechters door op grond hiervan te oordelen dat eiseres als beheerder van een inrichting van openbaar nut in de zin van voormeld artikel 102, de
kosten van verweerster ten laste dient te nemen nu de wijziging aan haar laskelder op aanvraag van eiseres is gebeurd en dat het irrelevant is na te gaan wie het
initiatief heeft genomen met betrekking tot de geplande werken, 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 Brussel.
22 april 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
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de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 213
1° KAMER - 22 april 2004

1º DERDENVERZET - BESTUURDER VAN EEN VENNOOTSCHAP HOEDANIGHEID - BELANG.
2º VENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS DERDENVERZET - BESTUURDER - HOEDANIGHEID - BELANG.
3º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — BURGERLIJKE ZAKEN - DERDENVERZET GEVOLGEN.
1º en 2° Een bestuurder van een vennootschap kan enkel door derdenverzet opkomen
tegen een beslissing die de rechten van de vennootschap benadeelt, in zijn hoedanigheid
van bestuurder maar niet in eigen naam en voor eigen rekening. (Art. 1122 Ger.W.)
3º De vernietiging van de beslissing dat een derdenverzet gegrond is strekt zich uit tot haar
gevolgen die ze volgens haar heeft.
(REDEVCO IMMO C.V. T. F. e.a.)

ARREST

(A.R. C.02.0421.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 januari 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
(...)
Overwegende dat artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat ieder
die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is
tussengekomen, derdenverzet kan doen tegen een, zij het voorlopige, beslissing
die zijn rechten benadeelt en die gewezen is door een burgerlijk gerecht of door
een strafgerecht in zover dit over burgerlijke belangen uitspraak heeft gedaan;
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Overwegende dat een bestuurder van een vennootschap enkel kan opkomen tegen een beslissing die de rechten van de vennootschap benadeelt, in zijn hoedanigheid van bestuurder maar niet in eigen naam en voor eigen rekening;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat:
1. de verweerders sub 1, 2 en 3 verzet hebben aangetekend tegen de op eenzijdig verzoekschrift van de rechtsvoorgangster van eiseres verleende beschikking
van 9 augustus 2000 waarbij een sekwester werd aangesteld over een perceel te
Korbeek-Lo, aldaar bekend ten kadaster in de tweede divisie, sectie B, nummer
149;
2. de rechtsvoorgangster van eiseres heeft gevorderd dat de opdracht van de
sekwester erin zou bestaan de terreinen en gebouwen te bewaren, met dien verstande dat hij het gebruik dat die rechtsvoorgangster van de terreinen en gebouwen maakte, diende te eerbiedigen;
3. op dezelfde dag, zijnde 9 augustus 2000, de voorzitter van de Rechtbank
van Koophandel te Brussel de vordering van die rechtsvoorgangster ontvankelijk
en gegrond heeft verklaard;
4. de verweerders sub 1, 2 en 3 hun verzet hebben ingesteld in eigen naam en
voor eigen rekening;
Dat het arrest oordeelt dat die verweerders belang hebben om dit verzet in die
hoedanigheid in te stellen omdat zij door de vennootschap, als bestuurders ervan,
zouden kunnen ter verantwoording worden geroepen indien zij zouden nalaten
het vennootschapsbelang na te streven door niet op te komen tegen een toestand
die nadelig is voor de vennootschap;
Dat de appèlrechters met die reden het belang van de verweerders sub 1, 2 en 3
verantwoorden om op te treden in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap in uitvoering van hun verplichtingen als bestuurders, maar niet hun
belang om op te treden in eigen naam en voor eigen rekening;
Dat het onderdeel dat aanvoert dat het door het arrest aangenomen belang om
in eigen naam en voor eigen rekening op te treden niet voortvloeit uit een eventueel recht van de verweerders sub 1, 2 en 3 dat zou geschonden zijn of dreigt
geschonden te worden door de bevolen maatregel van aanstelling van de sekwester die betrekking heeft op goederen behorend tot de vennootschap, gegrond is;
2. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
3. Omvang van cassatie
Overwegende dat de vernietiging van de beslissing over het verzet van de verweerders sub 1, 2 en 3 zich uitstrekt tot:
1. de beslissing van vernietiging van de aanstelling van een sekwester ook ten
aanzien van de verweerster sub 4 omdat die vernietiging volgens het arrest een
gevolg is van de gegrondheid van het verzet van de verweerders sub 1, 2 en 3;
2. de beslissing dat wegens de gegrondheid van het derdenverzet van die verweerders, geen uitspraak meer moet worden gedaan over de vordering van de tot
bindendverklaring opgeroepen partij sub 6, in zoverre die er niet toe strekt haar
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vrijwillige tussenkomst ontvankelijk te verklaren;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit:
- de stukken die door de verweerders werden overgelegd na het sluiten van het
debat, buiten het beraad houdt;
- het verzet van de verweerster sub 4 wegens laattijdigheid onontvankelijk verklaart;
- de vrijwillige tussenkomst van de tot bindendverklaring opgeroepen partij
sub 6 ontvankelijk verklaart;
- vaststelt dat de verweerders hun door de eerste rechter verworpen vordering
tot schadevergoeding wegens roekeloos en tergend geding niet hernemen;
- de nieuwe vorderingen van de verweerders tot betaling van schadevergoeding wegens roekeloos en tergend hoger beroep ongegrond verklaart;
Verklaart dit arrest bindend voor de tot bindendverklaring opgeroepen partijen
sub 5 en 6;
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.
22 april 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Waûters, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Van Ommeslaghe en De Gryse.

Nr. 214
1° KAMER - 22 april 2004

1º CHEQUE - IDENTITEIT VAN TREKKER EN BETROKKENE - AAN TOONDER GELDIGHEID.
2º BANK-, KREDIET-, SPAARWEZEN — BANKVERRICHTINGEN - CHEQUE - AAN
TOONDER - IDENTITEIT VAN TREKKER EN BETROKKENE - GELDIGHEID.
1º en 2° De cheque aan toonder door de trekker op zichzelf getrokken is geen geldige
cheque; daaraan kan niet worden verholpen door gegevens buiten de cheque zelf 1. (Art.
1 Zie: de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp betreffende de invoering in de nationale
wetgeving van de eenvormige wet op de cheque en het van kracht worden van deze wet, Gedr. St.
Kamer 1932-1933, nr. 116, 10-11 en Senaat 1949-1950, nr. 38, 8-9; zie ook: J. VAN RYN & J. HEENEN,
Principes de droit commercial, T. III, Bruylant, Brussel, 1981, 392, nr. 519 en 395-396, nr. 522; L.
SIMONT, “De abstracte verbintenissen van de bankier naar Belgisch recht”, T.P.R. 1985, 699; H.
BUCKINX, Commentaar bij art. 6 Chequewet, in: Handels- en economisch recht. Commentaar met
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer, Antwerpen, 1999, 21-22, nrs. 5-7.
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6, derde lid Chequewet)
(EURAL N.V. T. R. e.a.)

ARREST

(A.R. C.02.0427.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 april 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 5, laatste lid, 6, derde lid en 12, eerste lid van de Wet van 1 maart 1961
betreffende de invoering in de nationale wetgeving van de eenvormige wet op de cheque
en de inwerkingtreding van deze wet (hierna "de Chequewet").
Aangevochten beslissingen
De appèlrechters stellen vooraf vast:
"dat de cheque niet aan een met name genoemde persoon betaalbaar is gesteld, doch de
betreffende ruimte open is gelaten",
en oordelen verder dat:
"(...) uit de voorgelegde feiten blijkt dat de BVBA Megass de cheque heeft getrokken in
haar hoedanigheid van agent van (eiseres), en dus als vertegenwoordiger van deze laatste,
zodat de trekking aan (eiseres) toe te rekenen is, en (eiseres) de trekker van de cheque is.
(...)
(...) dat aldus vast staat dat de cheque werd getrokken door een bank op haarzelf, en dus
een zogenaamde bankcheque is",
en vervolgens beslissen dat:
"(...), hoewel formeel gezien de namen van (de verweerders) niet in de cheque werden
vermeld als degenen aan wie de cheque betaalbaar werd gesteld, het geen twijfel lijdt dat
(de verweerders) bij het trekken van de cheque als de begunstigden ervan werden beschouwd.
(...) de cheque immers werd getrokken om (de verweerders) de som van 2.214.246
BEF, die zij eerder door tussenkomst van de BVBA Megass of R. D.B. hadden belegd, terug te betalen.
(...) het oogmerk van de wetgever met de verplichting de bankcheque op naam te stellen, namelijk dat bekend zou zijn aan wie zulke cheques worden uitbetaald, in dit geval
dus niet in het gedrang wordt gebracht doordat de begunstigden niet nominatim worden
vermeld in de cheque zelf.
(...) de niet-naleving van de artikelen 5, laatste lid en 6, derde lid van de Chequewet er
niet aan in de weg staat dat (eiseres) in betaling van de cheque aangesproken kan
worden",
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en op die grondslag beslissen dat:
"(...) (eiseres) trekker is van de litigieuze cheque, en dus gehouden is het bedrag van de
cheque te betalen aan (de verweerders) als de begunstigden",
en op grond daarvan eiseres veroordelen tot betaling van de cheque aan de verweerders.
Grieven
De cheque zonder vermelding van de nemer geldt als cheque aan toonder naar luid van
artikel 5, laatste lid van de Chequewet. De appèlrechters stellen te dezen uitdrukkelijk
vast dat (de) cheque niet aan een met name genoemd persoon betaalbaar is gesteld, doch
de desbetreffende ruimte open is gelaten, zodat deze cheque als een cheque aan toonder
geldt.
Daaraan wordt geen afbreuk gedaan door de omstandigheid dat op het afgifteborderel
wordt aangeduid dat de cheque werd aangeboden door eerste verweerder met het verzoek
het bedrag ervan op de bankrekening van tweede verweerster te storten.
De cheque, met uitzondering van de cheque aan toonder, kan worden getrokken op de
trekker zelf naar luid van artikel 6, derde lid van de Chequewet.
De cheque zonder vermelding van de nemer dienvolgens niet kan worden getrokken op
de trekker zelf.
Een cheque aan toonder die toch wordt getrokken op de trekker zelf is in strijd met de
artikelen 5, laatste lid en 6, derde lid van de Chequewet en beantwoordt aldus niet aan de
vereisten van de Chequewet.
Op grond van artikel 12, eerste lid van de Chequewet staat de trekker in voor betaling.
Deze verplichting van de trekker geldt enkel ten aanzien van een cheque die werd opgesteld in overeenstemming met de Chequewet.
Een trekker dient niet in te staan voor betaling op grond van artikel 12, eerste lid van de
Chequewet wanneer een cheque niet beantwoordt aan de vereisten van de Chequewet. Aldus dient een trekker niet in te staan voor betaling op grond van artikel 12, eerste lid van
de Chequewet voor een cheque aan toonder getrokken op de trekker zelf omdat deze cheque niet beantwoordt aan de vereisten van de artikelen 5, laatste lid en 6, derde lid van de
Chequewet.
Door te beslissen dat hoewel de artikelen 5, laatste lid en 6, derde lid van de Chequewet
niet werden nageleefd, eiseres als trekker van de cheque gehouden is het bedrag van de
cheque te betalen aan de verweerders, schenden de appèlrechters de artikelen 5, laatste lid,
6, derde lid en 12, eerste lid van de Chequewet.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 5, laatste lid van de Chequewet, de
cheque zonder vermelding van de nemer geldt als cheque aan toonder;
Dat, krachtens artikel 6, derde lid van dezelfde wet, de cheque, met uitzondering van de cheque aan toonder, kan worden getrokken op de trekker zelf;
Dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever door het uitgeven van dergelijke cheques aan toonder uit te sluiten, heeft willen verhinderen dat de banken
door de uitgifte van bankcheques effecten in omloop zouden brengen die, net als
bankbiljetten, van hand tot hand overdraagbaar zijn, betaalbaar op zicht en mogelijks gedurende lange tijd in omloop kunnen blijven;
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Dat de uitgifte van dergelijke waardepapieren zou indruisen tegen het aan de
bevoegde monetaire instanties toegekende monopolie inzake uitgifte van bankbiljetten;
Dat derhalve de cheque aan toonder door de trekker op zichzelf getrokken,
geen geldige cheque is;
Dat daaraan niet kan worden verholpen door gegevens buiten de cheque zelf;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat:
1. de cheque niet aan een met name genoemde persoon betaalbaar is gesteld;
2. de cheque werd getrokken door de bank op haarzelf en dus een zogenaamde
bankcheque is;
3. hoewel formeel gezien de namen van de verweerders niet in de cheque werden vermeld als degenen aan wie hij betaalbaar werd gesteld, het geen twijfel
lijdt dat de verweerders bij het trekken van de cheque als de begunstigden ervan
werden beschouwd;
Dat het arrest, door op grond hiervan te oordelen dat de niet-naleving van de
artikelen 5, laatste lid en 6, derde lid van de Chequewet er niet aan in de weg
staan dat eiseres in betaling van de cheque kan worden aangesproken, de in het
middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
2. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
22 april 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 215
1° KAMER - 22 april 2004

HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — BEGRIP. AARD VAN DE WETGEVING TOEPASSELIJKHEID - LANDBOUW - BEDRIJF - GEBRUIK - AARD - VEETEELT - VEEHANDEL.
Als een landbouwgoed wordt gebruikt voor een doel dat verenigbaar is met de landbouw is
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de Pachtwet niet van toepassing als dit gebruik niet hoofdzakelijk is, maar slechts
ondergeschikt aan het bedrijf van de exploitant, dat zelf geen landbouwuitbating
uitmaakt; zo volstaat het voor de toepassing van de Pachtwet niet dat de weiden die door
een veehandelaar worden gehuurd, worden gebruikt voor de veeteelt en dat de
gekweekte dieren voor de markt zijn bestemd, als blijkt dat deze veeteelt ondergeschikt
is aan de veehandel1. (Art. 1, eerste lid, 1° Pachtwet)
(A. T. G. e.a.)

ARREST

(A.R. C.02.0495.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen twee vonnissen, op 20 september 2001 en
16 mei 2002 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Veurne.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1 van de Pachtwet van 4 november1969 (Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek), als gewijzigd bij de wet van 7 november 1988.
Aangevochten beslissingen
In het bestreden vonnis van 20 september 2001 bevelen de appèlrechters ambtshalve de
heropening van de debatten teneinde partijen toe te laten standpunt in te nemen over de
toepasselijkheid van de Pachtwet, gelet op het beroep van eiser en de eventuele gevolgen
daarvan, op grond van de motieven dat:
"De vordering van (eiser) is gesteund op de Pachtwet.
Zowel in het exploot van de inleidende dagvaarding als in het verzoekschrift tot hoger
beroep, vermeldt (eiser) evenwel 'veehandelaar' als beroep.
(De verweerders) merken dit enkel in hun besluiten (blz. 6) van 13 november 2000 terloops op, en stellen hierbij dat (eiser) geen enkel landbouwbedrijf heeft. (Eiser) heeft hierover geen standpunt ingenomen.
De verhuring van weiden aan een veehandelaar valt echter niet onder de pachtwet, indien de weide niet aangewend wordt voor een landbouwbedrijf, afzonderlijk van het handelsbedrijf, zelfs indien de erop uitgevoerde activiteit het kweken van dieren, als een landbouwactiviteit kan aanzien worden (H. D'UDEKEM D'ACOZ, en I. SNICK, De Pachtovereenkomst, Larcier, 1990, blz. 104, nr. 39).
Bijgevolg werden de debatten ambtshalve heropend, ten einde partijen toe te laten te
besluiten over de al dan niet toepasselijkheid van de Pachtwet, gelet op het beroep van (eiser), en de eventuele gevolgen ervan voor de door (eiser) gestelde vordering".
In het bestreden vonnis van 16 mei 2002 beslissen de appèlrechters dat de Pachtwet op
het huidige geschil niet van toepassing is op grond van de motieven dat:
1 Zie E. STASSIJNS, “Pacht”, A.P.R., 17 (nr. 13) en 28 (nr. 28).
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"In besluiten neergelegd op 13 november 2000, dus voor het tussenvonnis, had (verweerder) er reeds op gewezen dat (eiser) enkel veehandelaar is en geen enkel landbouwbedrijf uitbaat.
Zelfs al zouden (de verweerders) voorheen niet betwist hebben dat zij met (eiser) een
landpachtovereenkomst hebben afgesloten, moet de landpachtwet van toepassing zijn wil
de pachter aanspraak kunnen maken op de vergoedingen die uit deze wet voortvloeien.
De beroepsmatige landbouwactiviteit van de uitbater behoeft geenszins zijn hoofdberoepsactiviteit uit te maken.
De landbouwbedrijvigheid moet minstens als een nevenberoep kunnen worden aanzien.
Hij moet kunnen aantonen dat hij een landbouwbedrijf heeft, afzonderlijk van zijn handelsbedrijf.
Dit is niet het geval voor een veekoopman of een slachter die weiden huurt om er, zelfs
gedurende een langere tijd, dieren onder te brengen.
Het houden van deze dieren maakt immers deel uit van de handel van de betrokken
veekoopman en heeft niet tot gevolg dat hierdoor een nevenactiviteit als landbouwer-veehouder zou ontstaan. (Vred. Gent, 16 september 1985, T. Vred. 1986, 203, noot M.
HEYERICK; Rb. Kortrijk, 8 december 1995, T.Agr.R. 1996, 259; Rb. Huy, 4 oktober 1995,
J.L.M.B. 1995, 1658, T.Agr.R. 1995, 274).
De pachtwetgeving is daarentegen wel van toepassing op de huur van weiden die gebruikt worden voor het fokken of vetmesten van dieren, zelfs op industriële schaal, indien
dit fokken of vetmesten een bijkomende activiteit van de betrokken landbouwuitbating
uitmaakt en op de huur van weiden die gebruikt worden voor het fokken of vetmesten van
dieren indien deze dieren hoofdzakelijk worden gevoed met voeders die op het bedrijf zelf
werden grootgebracht. (Rb. Hasselt, 7 februari 1994, R.W. 1993-1994, 1335; Parl. St. Senaat 1964-1965, nr. 295; Parl. St. Senaat 1968-1969, nr. 422, 2; Vred. Mol 21 december
1976, R.W. 1976-1977, 2283, T. Vred. 1979, 27).
Vrijwel alle bijkomende stukken die (eiser) voorlegt hebben betrekking op de huur van
weiden, de kweek van runderen en het produceren van rundsvlees (stukken 29 tot en met
36).
Stuk 37 is een attest van de dienst landbouwtellingen te Diksmuide waaruit blijkt dat
(eiser) jaarlijks de landbouwtellingen aangeeft op de dienst landbouwtellingen, zonder
meer.
Daaruit alleen kan niet afgeleid worden dat (eiser) landbouwer is en/of zijn veehandelbedrijf slechts een bijkomende activiteit van zijn landbouwbedrijf uitmaakt.
Stuk 38 is een samenvattende staat van premies en vergoedingen die aan (eiser) werden
uitbetaald.
Alle premies en vergoedingen hebben kennelijk uitsluitend betrekking op de kweek van
dieren.
Stuk 39 is een schrijven van een notaris waarbij (eiser) uitgenodigd wordt zijn voorkooprecht uit te oefenen omtrent een ander pachtgoed.
Opnieuw betreft het hier enkel weiland.
Nu (eiser) ondanks de veelheid van attesten die hij voorlegt, er niet in slaagt om aan te
tonen dat hij naast veehandelaar ook landbouwer is, wordt niet ingezien hoe hij met getuigen zou kunnen aantonen dat het fokken of vetmesten van dieren een bijkomende activiteit van zijn landbouwuitbating uitmaakt noch of zijn dieren hoofdzakelijk worden gevoed
met voeders die op het bedrijf zelf worden voorgebracht.
Indien dit laatste het geval geweest waren, zou (eiser) daaromtrent zeker stukken hebben kunnen voorbrengen.
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In deze omstandigheden wordt het aangeboden getuigenverhoor niet opportuun geacht.
Het beroep is ongegrond".
Grieven
Artikel 1 van de Pachtwet bepaalt dat de bepalingen van de Pachtwet van toepassing
zijn op de pacht van onroerende goederen die, hetzij vanaf de ingenottreding van de pachter, hetzij krachtens een overeenkomst van partijen in de loop van de pachttijd, hoofdzakelijk gebruikt worden in zijn landbouwbedrijf, met uitsluiting van de bosbouw.
Onder "landbouwbedrijf" wordt verstaan de bedrijfsmatige exploitatie van onroerende
goederen met het oog op het voortbrengen van landbouwproducten die in hoofdzaak bestemd zijn voor de verkoop.
Het begrip "landbouwbedrijf" in de zin van die bepaling onderstelt derhalve enerzijds
dat het gaat om een bedrijfsmatige exploitatie en anderzijds dat de producten voor verkoop zijn bestemd.
Er bestaan in essentie drie soorten landbouwbedrijvigheden, met name het winnen van
landbouwgewassen, de veeteelt en de tuinbouw. Veeteelt valt derhalve onder het begrip
landbouw, zonder dat daarbij vereist is dat de veeteelt kadert in een landbouwexploitatie
in de strikte zin van het woord (met name het winnen van landbouwgewassen).
Nu de Pachtwet slechts van toepassing is ingeval de landbouwproducten voor de markt
zijn bestemd, valt de pacht van gronden die hoofdzakelijk gebruikt worden in het kader
van veeteelt slechts onder de toepassing van de Pachtwet indien het geteelde vee voor de
markt bestemd is. De toepassing van de Pachtwet veronderstelt dus noodzakelijkerwijze
dat het vee verhandeld wordt, en derhalve dat de veeteler ook (in zekere mate) veehandelaar is.
De appèlrechters stellen in het bestreden vonnis van 16 mei 2002 vast dat eiser stukken
voorlegt met betrekking tot de huur van weiden, de kweek van runderen en het produceren van rundsvlees. De appèlrechters verwijzen nog naar een staat van premies en vergoedingen die aan eiser werden uitbetaald en overwegen dat deze uitsluitend betrekking hebben op de kweek van dieren. De appèlrechters verwijzen nog naar het door eiser overgelegde stuk 39 en overwegen dat het hier enkel een weiland betreft.
De appèlrechters besluiten dat nu eiser er, ondanks de veelheid van attesten die hij
voorlegt, niet in slaagt om aan te tonen dat hij naast veehandelaar ook landbouwer is, niet
wordt ingezien hoe hij met getuigen zou kunnen aantonen dat het fokken of vetmesten van
dieren een bijkomende activiteit van zijn landbouwuitbating uitmaakt noch of zijn dieren
hoofdzakelijk worden gevoed met voeders die op het bedrijf zelf worden voortgebracht.
Aldus beslissen de appèlrechters impliciet doch zeker dat eiser aan veeteelt doet. Verder werd tussen partijen niet betwist en wordt door de appèlrechters impliciet aangenomen
dat de gepachte gronden hoofdzakelijk gebruikt worden in het kader van de door eiser uitgeoefende veeteelt en dat eiser het vee voor de markt bestemde, zoals de Pachtwet in principe van toepassing was.
Niettemin beslissen de appèlrechters dat de Pachtwet niet van toepassing is op grond
van de enkele overweging dat eiser niet aantoont dat het fokken of vetmesten van dieren
een bijkomende activiteit van zijn landbouwuitbating uitmaakt noch dat zijn dieren hoofdzakelijk worden gevoed met voeders die op het bedrijf zelf worden voortgebracht.
Aldus beslissen de appèlrechters impliciet doch zeker dat de loutere veeteelt geen landbouwactiviteit in de zin van de Pachtwet uitmaakt. De appèlrechters beslissen in de beide
bestreden vonnissen immers dat de veeteelt slechts als landbouw beschouwd kan worden
indien deze deel uitmaakt van een landbouwuitbating sensu stricto of indien de dieren
hoofdzakelijk gevoed worden met voeders die op het bedrijf zelf worden voortgebracht,
wat eveneens veronderstelt dat er naast het telen van vee eveneens gewassen gewonnen
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worden. Het voederen van de dieren door ze te laten grazen op de gepachte gronden volstaat volgens de appèlrechters ten onrechte kennelijk niet voor de toepassing van de
pachtwet.
Nu er tussen partijen geen betwisting bestond over het feit dat er tussen partijen een
pachtovereenkomst afgesloten werd met betrekking tot weiden die hoofdzakelijk gebruikt
werden in het kader van de door eiser beoefende veeteelt, dienden de appèlrechters te besluiten tot de toepasselijkheid van de Pachtwet.
Door de Pachtwet niet toepasselijk te verklaren op grond van de enkele overweging dat
eiser er niet in slaagt om aan te tonen dat hij naast veehandelaar ook landbouwer is, nu hij
niet kan aantonen dat het fokken of vetmesten van dieren een bijkomende activiteit van
zijn landbouwuitbating uitmaakt noch dat zijn dieren hoofdzakelijk worden gevoed met
voeders die op het bedrijf zelf worden voortgebracht, voegen de appèlrechters aan artikel
1 van de Pachtwet een voorwaarde toe die dit niet bevat en verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht (schending van artikel 1 van de Pachtwet).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de Pachtwet, krachtens zijn artikel 1, 1°, eerste lid van toepassing is op de pacht van onroerende goederen die, hetzij vanaf de ingenottreding van de pachter, hetzij krachtens een overeenkomst van partijen in de loop
van de pachttijd, hoofdzakelijk gebruikt worden in zijn landbouwbedrijf, met uitsluiting van de bosbouw;
Dat daaruit volgt dat als een landbouwgoed wordt gebruikt voor een doel dat
verenigbaar is met de landbouw, de Pachtwet niet van toepassing is als dit gebruik niet hoofdzakelijk is, maar slechts ondergeschikt aan het bedrijf van de exploitant, dat zelf geen landbouwuitbating uitmaakt;
Dat het voor de toepassing van de Pachtwet niet volstaat dat de weiden die
door een veehandelaar worden gehuurd, worden gebruikt voor de veeteelt en dat
de gekweekte dieren voor de markt zijn bestemd, als blijkt dat deze veeteelt ondergeschikt is aan de veehandel;
Overwegende dat het middel, dat de vaststelling van het bestreden vonnis dat
eiser veekoopman is niet bekritiseert, ervan uitgaat dat de Pachtwet van toepassing is op de door de verweerders aan eiser verhuurde weiden om de enkele reden dat die weiden hoofdzakelijk worden gebruikt in het kader van de door eiser
uitgeoefende veeteelt en dat de gekweekte dieren voor de markt zijn bestemd;
Dat het middel faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
22 april 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Waûters, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. Verbist.
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Nr. 216
1° KAMER - 23 april 2004

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - COMITÉS TOT AANKOOP VAN
ONROERENDE GOEDEREN, INGESTELD BIJ K.B. VAN 3 NOV. 1960 BEVOEGDHEDEN.
De comités tot aankoop van onroerende goederen, ingesteld bij K.B. 30 nov. 1960, zijn niet
bevoegd om namens de Staat het bedrag of zelfs het beginsel te erkennen van een
vergoeding die op een andere grond dan de aankoop van een onroerend goed of een
onteigeningsprocedure van de Staat wordt geëist; ze zijn evenmin bevoegd om daarover
namens de Staat een overeenkomst te sluiten of om af te zien van de verjaring van een
dergelijke vergoeding. (Artt. 1 en 3 tot 7 K.B. 3 nov. 1960)
(WAALS GEWEST T. BRUSSELSE INTERCOMMUNALE WATERMAATSCHAPPIJ C.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0137.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 26 juni 1997 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middelen
(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1. Tweede onderdeel
Overwegende dat het arrest, met overname van de motieven van de eerste
rechter, vaststelt dat de wijziging van de loop van de Maas tussen Godinne en
Rivière, die gepland was door het ministerie van Openbare Werken, nooit is aangevat, maar dat verweerster in dit vooruitzicht wel begonnen was haar installaties aldaar te verplaatsen en een "afsluitpaviljoen" te bouwen; dat het arrest niet
ontkent dat de door verweerster m.b.t. die werken ingediende vordering tot schadevergoeding, buiten een onteigeningsprocedure valt;
Overwegende dat luidens artikel 3, eerste lid van het koninklijk besluit van 3
november 1960 betreffende de comités tot aankoop van onroerende goederen
voor rekening van de Staat, van de staatsinstellingen en van de instellingen waarin de Staat een overwegend belang heeft, alleen de aankoopcomités bevoegd zijn
tot het aankopen van onroerende goederen voor rekening van de Staat; dat ze,
volgens het tweede lid, de vervolgingen verrichten en de onteigeningsprocedures
verrichten in naam van de betrokken minister;
Overwegende dat uit de artikelen 4 en 5 van voornoemd koninklijk besluit
blijkt dat die bevoegdheden inzake aankoop van onroerende goederen of inzake
onteigening ook uitgeoefend kunnen worden voor rekening van openbare instel-
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lingen in de gevallen waarin de wet voorziet of indien daartoe aan die comités
last is gegeven of nog als ze door die instellingen om bijstand in de onteigeningsprocedures worden verzocht;
Overwegende dat geen enkele van die bevoegdheden de comités tot aankoop
van onroerende goederen hun de bevoegdheid verlenen om namens de Staat het
bedrag of zelfs het beginsel te erkennen van een vergoeding die op een andere
grond dan de aankoop van een onroerend goed of een onteigeningsprocedure van
de Staat wordt geëist; dat ze evenmin bevoegd zijn om daarover namens de Staat
een overeenkomst te sluiten of om af te zien van de verjaring van een dergelijke
vergoeding;
Dat het arrest, dat oordeelt dat het comité tot aankoop van onroerende goederen geen rechtvaardiging moet geven van een bijzondere lastgeving om de bevoegdheden van de administratie van registratie en domeinen uit te oefenen inzake aankoop van onroerende goederen of inzake onteigening voor rekening van
het ministerie van Openbare Werken en "dat de door het aankoopcomité vertegenwoordigde Staat, door het recht op schadevergoeding te erkennen (...) althans
impliciet op 4 november 1971 verzaakt heeft aan elke vorm van verjaring die op
die datum aangevoerd had kunnen worden", de in het middel aangewezen verordenende bepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
2. Overige grieven
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het eerste onderdeel
van het eerste middel en van de overige middelen die niet tot ruimere cassatie
kunnen leiden;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het uitspraak doet over de
ontvankelijkheid van het hoger beroep;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
23 april 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Simont en Gérard.

Nr. 217
1° KAMER - 23 april 2004

1º BESLAG — ALLERLEI - COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - BESLAGRECHTER -
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AANZUIVERINGSREGELING - BEVOORRECHTE SCHULDVORDERING - HYPOTHECAIRE INTERESTEN BESCHIKKING VAN TOELAATBAARHEID - GEVOLGEN BETREFFENDE DE INTERESTEN.
2º VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN — ALLERLEI - COLLECTIEVE
SCHULDENREGELING - BESLAGRECHTER - AANZUIVERINGSREGELING - BEVOORRECHTE
SCHULDVORDERING - HYPOTHECAIRE INTERESTEN - BESCHIKKING VAN TOELAATBAARHEID GEVOLGEN BETREFFENDE DE INTERESTEN.
1º en 2° De interesten, zelfs die welke door een hypotheek zijn gewaarborgd, worden louter
door de uitwerking van de beschikking van toelaatbaarheid van rechtswege opgeschort
en ze kunnen hun loop slechts hervatten, behalve in de gevallen die op beperkende wijze
worden opgesomd in art. 1675/7, §4 Ger.W., indien de aanzuiveringsregeling zulks
bepaalt1. (Art. 1675/7 Ger.W.)
(CREDIBE N.V. T. R. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0017.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 15 oktober 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het middel, in zoverre het doelt op de artikelen 23 van de
faillissementswet van 8 augustus 1997 en 21, §2 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, schending aanvoert van wetsbepalingen die
geen verband houden met de bestreden beslissing;
Overwegende dat artikel 1675/7, §1, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek
bepaalt dat de beschikking van toelaatbaarheid de opschorting van de loop van
de interesten tot gevolg heeft en dat §4 van dat artikel bepaalt dat de gevolgen
van de beschikking van toelaatbaarheid, onder voorbehoud van de bepalingen
van de aanzuiveringsregeling, verder lopen tot de verwerping, het einde of de
herroeping van de aanzuiveringsregeling;
Dat uit die bepalingen volgt dat de interesten, zelfs die welke door een hypotheek zijn gewaarborgd, louter door de uitwerking van de beschikking van toelaatbaarheid van rechtswege opgeschort worden en dat ze hun loop slechts kunnen hervatten, behalve in de gevallen die op beperkende wijze worden opgesomd
in artikel 1675/7, §4, indien de aanzuiveringsregeling zulks bepaalt;
Overwegende dat uit redenen van het beroepen vonnis, die het arrest overneemt, blijkt dat de beslagrechter, nadat hij had vastgesteld dat de toestand van
de verweerders, volgens de schuldbemiddelaar, financieel zo zwaar belast was
1 Zie Cass., 31 mei 2001, voltallige zitting, A.R. C.00.0301.F, nr. 327 en concl. O.M.
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dat er geen, gerechtelijke of minnelijke, aanzuiveringsregeling mogelijk was, de
verkoop uit de hand heeft toegestaan van het pand waarvan de derde verweerder
eigenaar was; dat hij beslist heeft dat de bemiddelaar vervolgens "moest proberen een ontwerp van minnelijke regeling op te maken" en de door de bemiddelaar
gedane vaststelling van onvermogen voorbarig heeft geacht;
Overwegende dat het arrest, dat de beslissing van de beslagrechter bevestigt
dat de interesten die vervallen waren na de beschikking van toelaatbaarheid opgeschort zijn en dat eiseres niet gerechtigd is betaling te vorderen van die interesten op de bedragen die voortkomen uit de tegeldemaking van het gehypothekeerde pand, de in het middel aangewezen wetsbepalingen correct toepast;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de vordering tot bindendverklaring van het arrest, door de
verwerping van het cassatieberoep, doelloos wordt;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
23 april 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Andersluidende conclusie2 van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Simont en T'Kint.

Nr. 218
1° KAMER - 23 april 2004

VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN GESCHILPUNT - BESLISSING WAARDOOR DE RECHTER ZIJN RECHTSMACHT TEN VOLLE UITOEFENT 2 Het O.M. besloot tot vernietiging en verwees daarbij naar de leer uit een beginselarrest dat op 31
mei 2001 (A.R. C.00.301.F, nr. 327), op gelijkluidende conclusie van het O.M., werd gewezen. Naar
aanleiding van dat arrest maakte het Hof niet alleen een onderscheid tussen de fase van de
toelaatbaarheid van een collectieve schuldenregeling (art. 1675/7 Ger.W.), de totstandkoming ervan
(art. 1675/12 Ger.W) en de fase van de tegeldemaking van de goederen van de schuldenaar (art.
1675/13 Ger.W.), maar heeft het ook de draagwijdte omschreven van de in art. 1675/7 Ger.W.
bedoelde beschikking van toelaatbaarheid en daarbij geoordeeld dat “de beschikking van
toelaatbaarheid van de vordering tot collectieve schuldenregeling een toestand van samenloop doet
ontstaan tussen de schuldeisers en de opschorting van hun recht om de betaling persoonlijk te
vorderen tot gevolg heeft”. Het O.M. was van oordeel dat de opschorting van het recht om de
betaling persoonlijk te vorderen, de gevolgen niet aantast van de rechten die inherent zijn aan de
bevoorrechte schuldvorderingen, namelijk, in het onderhavige geval, de gevolgen van de met
hypotheek verbonden waarborg, die volgens de artt. 80, 83 en 87 van de Hypotheekwet, zowel de
schuldvordering als de uit de schuldvordering ontstane interest dekt.
Het O.M. was van oordeel dat het volgen van de redenering van de appèlrechter erop neerkomt dat er
aan de beschikking van toelaatbaarheid, die enkel dient om een regeling te kunnen opmaken, een
definitieve en automatische doorslaggevende draagwijdte wordt toegekend i.v.m. het niet-betalen van
enige vorm van interest vanaf die datum en zulks tot het plan faalt, zonder daarbij met name te letten
op de eigenheid van de hypothecaire interest, terwijl art. 1675/7 enkel beoogt het vermogen van de
schuldenaar te bevriezen zolang die aanzuiveringsregeling correct wordt uitgevoerd.
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NIEUWE BESLISSING VAN DEZELFDE RECHTER - ZELFDE ZAAK EN PARTIJEN - UITWERKING.
De rechter mag niet opnieuw uitspraak doen over een geschilpunt dat reeds definitief werd
beslecht1. (Art. 19, eerste lid Ger.W.)
(HOTEL SIRU N.V. T. GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NOODE)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0153.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 19 september 2002 door
het Hof van Beroep te Brussel is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel:
Overwegende dat het onderdeel het bestreden arrest verwijt dat het oordeelt
dat de aankoopwaarde van het betwiste onroerend goed het bedrag is waarop in
1931 registratierechten zijn geheven, met uitsluiting van elke andere waarde en,
dat het aldus opnieuw uitspraak doet over een geschilpunt dat door de arresten
van 11 juni 1987 en 24 februari 1994 definitief was beslecht;
Overwegende dat het arrest van 11 juni 1987 zegt dat, met toepassing van artikel 37, tweede lid van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en de stedenbouw, "de schadeloosstelling dient te worden
geraamd als het verschil tussen eensdeels de waarde van dat goed op het ogenblik van de verwerving of van de oprichting van het gebouw, geactualiseerd [...],
verhoogd met de lasten en kosten, vóór de inwerkingtreding van het onteigeningsplan en anderdeels de waarde van het goed op het ogenblik van het ontstaan
van het recht op schadevergoeding: rekening houdend, ditmaal, met het bestaan
van het bijzonder plan van aanleg en met het onteigeningsplan", en preciseert,
met betrekking tot de opdracht van de deskundige, dat de verkoopwaarde van het
goed op het ogenblik van de aankoop ervan in aanmerking moet worden genomen;
Overwegende dat het arrest van 24 februari 1994 met name erop wijst dat eiseres het gebouw in 1932 heeft gekocht, het heeft doen afbreken en een nieuw gebouw heeft doen oprichten, dat vanaf 1935 werd geëxploiteerd, en oordeelt dat
de verkoopwaarde van het goed de waarde is die wordt verkregen met verwijzing
naar de waarde van de grond en naar die van de constructie van het gebouw, inclusief de installaties die bij het gebouw horen;
Dat het bestreden arrest, dat oordeelt dat de aankoopwaarde van het litigieuze
gebouw het bedrag is dat als basis heeft gediend voor de inning van de registratierechten in 1931, met uitsluiting van elke andere waarde, en zegt dat "[het ar1 Cass., 19 april 2001, A.R. C.00.0161.F, nr. 215.
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rest van 24 februari 1994] in zijn dictum verwijst naar de opdracht die in het arrest van 11 juni 1987 voorkomt en die duidelijk stelt dat 'de verkoopwaarde van
het goed op het ogenblik van de aankoop' in aanmerking moet worden
genomen", aldus opnieuw uitspraak doet over een geschilpunt waarover de arresten van 11 juni 1987 en 24 februari 1994 reeds definitief uitspraak hadden gedaan en bijgevolg artikel 19, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Over de andere grieven:
Overwegende dat de andere onderdelen van het middel die tot geen ruimere
vernietiging kunnen leiden, niet hoeven te worden onderzocht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de opdracht preciseert van het
deskundigenonderzoek dat bij de arresten van 11 juni 1987 en 24 februari 1994
is bevolen;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigd arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
23 april 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Simont en Van Ommeslaghe.

Nr. 219
3° KAMER - 26 april 2004

1º LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDINGSGEDING - ECHTGENOOT - PLICHT
TOT HULPVERLENING - UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD - AARD.
2º LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDINGSGEDING - ECHTGENOOT - PLICHT
TOT HULPVERLENING - UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD - BEDRAG - CRITERIA.
3º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED —
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — VOORLOPIGE MAATREGELEN - LEVENSONDERHOUD ECHTGENOOT - PLICHT TOT HULPVERLENING - UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD - BEDRAG CRITERIA.
1º, 2° en 3° De uitkering die tijdens een echtscheidingsgeding aan een echtgenoot wordt
toegekend, is een uitvoeringswijze van de plicht tot hulpverlening tussen echtgenoten; zij
moet worden vastgesteld met inachtneming van de behoeften en de inkomsten van elk
der echtgenoten1. (Art. 213 B.W.; Art. 1280 Ger.W.)

1 Cass., 5 sept. 1997, A.R. C.96.0307.F, nr. 335.
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(V. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0606.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 12 maart 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van 26 maart 2004 heeft de eerste voorzitter de zaak naar de
derde kamer verwezen.
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert twee middelen aan:
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel:
Eerste onderdeel:
Overwegende dat het arrest met geen enkele considerans antwoordt op de in
het onderdeel van het middel weergegeven conclusie waarin eiser in verband met
de bijdrage voor de kinderen in hoofdzaak betoogde dat twee tijdvakken dienden
te worden onderscheiden en dat eiser gedurende het eerste tijdvak, dat liep van 1
januari 2000 tot 28 februari 2001, alle maandelijkse afbetalingen van de hypothecaire lening heeft verricht, wat een bijdrage in het levensonderhoud in natura
vormt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Tweede middel:
Overwegende dat de uitkering, die door de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg op grond van artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek aan een
der echtgenoten wordt toegekend tijdens een echtscheidingsgeding, een wijze
van nakoming van de plicht van hulpverlening is waartoe elk van de echtgenoten
krachtens artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek gehouden is;
Overwegende dat het bedrag van die uitkering moet worden vastgesteld met
inachtneming van de behoeften en de inkomsten van elk der echtgenoten;
Overwegende dat het arrest, door te beslissen dat "de toekenning van een onderhoudsuitkering enkel bedoeld is om een billijke verdeling van de reële nettoinkomsten van de echtgenoten te verzekeren" en door bij de vaststelling van het
bedrag van de aan verweerster verstrekte bijstand enkel op dat criterium acht te
slaan, de in het middel aangewezen bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Overige grieven:
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Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede onderdeel van het eerste middel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de bijdrage
van eiser ten behoeve van de kinderen, over de onderhoudsuitkering ten behoeve
van verweerster en over de kosten;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
26 april 2004 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 220
3° KAMER - 26 april 2004

1º BENELUX — PREJUDICIELE GESCHILLEN - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING UITZONDERING.
2º PREJUDICIEEL GESCHIL - BENELUX - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING UITZONDERING.
3º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS - OPDRACHT - OPDRACHT TOT SCHADEVERGOEDING - MOTORRIJTUIG MOTORRIJTUIG WAARVAN DE IDENTITEIT NIET IS VASTGESTELD - BEGRIP - ONBEKENDE
BESTUURDER.
1º en 2° Wanneer blijkt dat een beslissing in een zaak die aanhangig is bij een nationaal
rechtscollege waarvan de beslissingen niet vatbaar zijn voor een beroep volgens het
nationale recht, de oplossing impliceert van een interpretatiemoeilijkheid betreffende een
voor de landen van de Benelux gemeenschappelijke rechtsregel, is dat nationale
rechtscollege verplicht die vraag voor te leggen aan het Benelux-Gerechtshof, indien het
van oordeel is dat een beslissing over voormeld punt noodzakelijk is voor zijn beslissing;
dat nationale rechtscollege is daartoe niettemin niet gehouden, indien het van oordeel is
dat de betrokken vraag geen redelijke twijfel kan doen ontstaan1. (Art. 6, derde en vierde
lid, 1° Verdrag Benelux-Gerechtshof) (Impliciet)
3º Elke benadeelde kan van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de vergoeding
bekomen van de schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels die door een motorrijtuig
zijn veroorzaakt wanneer de identiteit van het motorvoertuig dat het ongeval heeft
veroorzaakt, niet is vastgesteld; niet de identiteit van de bestuurder maar die van het
voertuig dient te worden vastgesteld2. (Art. 50, §1, eerste lid, 1° Controlewet
1 Zie Cass., 3 nov. 1994, A.R. C.93.0528.F, nr. 471; zie ook concl. O.M., in Bull. 1994.
2 Zie concl. O.M. in Bull., nr. 220; art. 80, §1, eerste lid, 1° Wet 9 juli 1975, na de wijziging ervan bij
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Verzekeringen 9 juli 1975; Art. 80, §1, eerste lid, 1° Controlewet Verzekeringen 9 juli
1975; Art. 19bis - 11, §1, 7° W.A.M.-wet 1989)
(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0319.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 oktober 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van 1 april 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. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan:
...
IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel:
Overwegende dat artikel 50, §1, 1° van de wet van 9 juli 1975 betreffende de
controle der verzekeringsondernemingen, zoals het van toepassing is op het geschil, bepaalt dat 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 motorvoertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, niet is vastgesteld;
Overwegende dat de vaststelling van de identiteit van een voertuig, in de zin
van die bepaling noch de optekening van zijn nummerplaat, noch de vaststelling
van de identiteit van de persoon die het voertuig bestuurde op het ogenblik van
het ongeval, noch de noodzaak om te weten of die bestuurder al dan niet aangestelde was impliceert;
Overwegende dat het arrest, na te hebben vastgesteld dat het litigieuze voertuig een "bestelwagen Iveco van de firma LDS Benelux " is, beslist "dat de nummerplaat van de bestelwagen Iveco niet kon worden opgetekend, zodat de politie
geen onderzoek heeft ingesteld naar de persoon die het voertuig bestuurde ten tijde van de feiten; dat de identiteit van de bestuurder onbekend gebleven is; [...]
dat het niet voldoende is aangetoond dat de naamloze vennootschap LDS Benelux ten tijde van het ongeval burgerrechtelijk aansprakelijk was voor de bestuurder die met de bestelwagen Iveco reed; dat het enkele feit dat hij reed met een
wagen waarop de naam van een vennootschap stond niet impliceert dat hij aangestelde was van voormelde rechtspersoon; dat derhalve [daaruit] moet worden
afgeleid dat de identiteit van het voertuig onbekend gebleven is en dat [eiser] geK.B. 12 aug. 1994; artt. 19bis - 11, §1, 7°, W.A.M.-wet, na de wijziging ervan bij W. 22 aug. 2002.
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houden is tot vergoeding van de schade ten gevolge van de door de [verweerders
sub 1 en 2] opgelopen lichamelijke letsels";
Dat het arrest waarbij eiser wordt veroordeeld tot betaling van verschillende
vergoedingen aldus niet naar recht verantwoord is;
Dat het onderdeel gegrond is;
Tweede onderdeel:
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede onderdeel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden;
En overwegende dat de vernietiging van de beslissing waarbij het hoger beroep van eiser niet gegrond wordt verklaard en waarbij hij veroordeeld wordt tot
betaling van verschillende provisionele bedragen zich moet uitstrekken tot de beslissing waarbij het hoger beroep van de eerste drie verweerders tegen de vijfde
verweerder niet gegrond wordt verklaard en waarbij laatstgenoemde verweerder
buiten het geding wordt gesteld, daar laatstgenoemde beslissing door dezelfde
onwettigheid is aangetast;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dat arrest het hoger beroep van eiser
en het hoger beroep van de eerste drie verweerders tegen de vijfde verweerder
niet gegrond verklaart, eiser jegens de eerste drie verweerders veroordeelt en uitspraak doet over de kosten tussen de partijen in het cassatiegeding;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de bodemrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
26 april 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste
advocaat-generaal – Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 221
3° KAMER - 26 april 2004

1º ARBEIDSONGEVAL — BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS - BEGRIP - ONGEVAL
OVERKOMEN TIJDENS DE UITVOERING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST - WERKNEMER ONDER HET
GEZAG VAN DE WERKGEVER - VERHOUDING VAN ONDERGESCHIKTHEID - BEGRIP - BOUWPLAATS OVERNACHTING.
2º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM —
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - VERHOUDING VAN ONDERGESCHIKTHEID - BEGRIP BOUWPLAATS - OVERNACHTING.
1º en 2° Uit het enkele feit dat de overnachting op de plaats van het werk niet verplicht was

Nr. 221 - 26.4.04

HOF VAN CASSATIE

731

kan niet worden afgeleid dat de werkgever niet de mogelijkheid bezat zijn gezag over de
werknemer uit te oefenen vanaf het ogenblik dat laatstgenoemde was ingegaan op de
uitnodiging van de werkgever; door anders te beslissen is derhalve niet naar recht
verantwoord de beslissing van het arrest dat het ongeval dat de werknemer tijdens de
nacht op de bouwplaats overkomen is, geen ongeval is tijdens de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst1. (Art. 7 Arbeidsongevallenwet)
(L. T. WINTERTHUR - EUROPE ASSURANCES N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.02.0127.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 19 juni 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
Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 7 van de Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971, het ongeval, om als arbeidsongeval te worden beschouwd, de werknemer onder meer moet overkomen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst;
Dat het ongeval de werknemer overkomt tijdens de uitvoering van de overeenkomst wanneer hij op het ogenblik dat het zich voordoet, onder het gezag van de
werkgever staat;
Overwegende dat het arrest, na te hebben vastgesteld dat eiser zich bereid had
verklaard om op de bouwplaats te blijven en er na de werkdag te blijven slapen,
beslist dat het tijdens de nacht gebeurde ongeval zich niet heeft voorgedaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst, op grond dat de werkgever eiser niet
ertoe verplicht had ter plekke te blijven;
Overwegende evenwel dat uit het enkele feit dat de overnachting op de plaats
van het werk niet verplicht was niet kan worden afgeleid dat de werkgever niet
de mogelijkheid bezat zijn gezag over eiser uit te oefenen vanaf het ogenblik dat
laatstgenoemde was ingegaan op de uitnodiging van de werkgever;
Dat het arrest derhalve zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
1 Zie "Het begrip ongeval overkomen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in de leer
van de arresten van het Hof", rede uitgesproken door J.F. LECLERCQ, eerste adv.-gen. op de plechtige
openingszitting van dit Hof op 2 sept. 2002, A.C. 2002, nrs. 4, 6 en 7; J.T.T. 2002, p. 350, nrs. 4, 6 en
7.
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De overige grieven:
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede en derde
onderdeel, die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
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;
Gelet op artikel 68 van de wet van 10 april 1971, veroordeelt verweerster in de
kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
26 april 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 222
2° KAMER - 27 april 2004

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - VERSTEKVONNIS - GEEN
HOGER BEROEP VAN HET O.M. - VERZET VAN DE BEKLAAGDE - VONNIS OP VERZET - HOGER
BEROEP VAN HET O.M. EN VAN DE BEKLAAGDE - STRAFVERZWARING - WETTIGHEID.
2º VERZET - STRAFZAKEN - VERSTEKVONNIS - GEEN HOGER BEROEP VAN HET O.M. VERZET VAN DE BEKLAAGDE - VONNIS OP VERZET - HOGER BEROEP VAN HET O.M. EN VAN DE
BEKLAAGDE - STRAFVERZWARING - WETTIGHEID.
3º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID VERSTEKVONNIS - GEEN HOGER BEROEP VAN HET O.M. - VERZET VAN DE BEKLAAGDE - VONNIS
OP VERZET - HOGER BEROEP VAN HET O.M. EN VAN DE BEKLAAGDE - STRAFVERZWARING WETTIGHEID.
1º, 2° en 3° Wanneer het openbaar ministerie tegen een verstekvonnis geen hoger beroep
heeft ingesteld, mag de appèlrechter, die uitspraak doet op het hoger beroep van het
openbaar ministerie en van de beklaagde tegen het vonnis gewezen op verzet van de
beklaagde, de door het verstekvonnis uitgesproken straf niet verzwaren1. (Artt. 187, 188,
202 en 203 Sv.)
(B.)

1 Cass., 10 mei 1994, A.R. P.94.0014.N, nr. 230; 12 sept. 1995, A.R. P.94.0386.N, nr. 376; 3 juni
1997, A.R. P.97.0016.N, nr. 256; R. DECLERCQ, "Opposition en matière répressive", in R.P.D.B.,
Compl. VIII, p. 505, nrs. 245-246; R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, Antwerpen,
Kluwer, 2003, 3de ed., p. 1126, nr. 2631; J.A. LECLERCQ, "Appel en matière répressive", in R.P.D.B.,
Compl. VIII, p. 94-95, nr. 502.
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ARREST

(A.R. P.03.0892.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 8 mei 2003 in hoger beroep
door de Correctionele Rechtbank te Turnhout, op verwijzing gewezen ingevolge
het arrest van het Hof van 15 oktober 2002.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser voert in een memorie twee middelen aan. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat eiser door de Politierechtbank te Antwerpen bij verstekvonnis van 22 september 1997 werd veroordeeld wegens de hem telastegelegde feiten A, B en C tot een geldboete van vierhonderd frank en een vervangende gevangenisstraf van negentig dagen, en tevens voor een duur van drie maanden
vervallen werd verklaard van het recht om een motorvoertuig te besturen;
Overwegende dat het openbaar ministerie tegen dit vonnis geen hoger beroep
heeft ingesteld;
Overwegende dat eiser bij vonnis van de Politierechtbank te Antwerpen van 4
december 1997, recht doende op eisers verzet, werd veroordeeld wegens de hem
telastegelegde feiten A, B en C tot een geldboete van vierhonderd frank en een
vervangende gevangenisstraf van negentig dagen, met uitstel van tenuitvoerlegging gedurende een termijn van drie jaar voor wat een geldboete van tweehonderd frank of dertig dagen vervangende gevangenisstraf betreft, en tevens voor
een duur van één maand vervallen werd verklaard van het recht om een motorvoertuig te besturen;
Overwegende dat de Correctionele Rechtbank te Turnhout, op het hoger beroep tegen dit vonnis ingesteld door eiser en door het openbaar ministerie, bij
vonnis van 8 mei 2003, met eenparige stemmen eiser veroordeelt:
- wegens het hem tenlastegelegde feit A tot een geldboete van tweehonderd
euro, gedeeld door 40,3399 en verhoogd met 1.990 opdeciemen gebracht op
991,57 euro, en een vervangende gevangenisstraf van zestig dagen, met uitstel
van tenuitvoerlegging gedurende een termijn van drie jaar voor wat een geldboete van 495,79 euro of dertig dagen vervangende gevangenisstraf betreft, en tevens hem voor een duur van één maand vervallen verklaart van het recht om een
motorvoertuig te besturen van de categorieën A tot en met E;
- wegens het hem tenlastegelegde feit C tot een geldboete van tweehonderd
euro, gedeeld door 40,3399 en verhoogd met 1.990 opdeciemen gebracht op
991,57 euro en een vervangende gevangenisstraf van zestig dagen, met uitstel
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van tenuitvoerlegging gedurende een termijn van drie jaar voor wat een geldboete van 495,79 euro of dertig dagen vervangende gevangenisstraf betreft;
Overwegende dat de appèlrechters de toestand van eiser hebben verzwaard
door meerdere straffen uit te spreken wegens feiten waarvoor de eerste rechter,
recht doende bij verstek, een enkele straf had uitgesproken;
Overwegende dat de appèlrechters, bij ontstentenis van hoger beroep van het
openbaar ministerie tegen het verstekvonnis van 22 september 1997, aldus de
toestand van eiser niet vermochten te verzwaren;
Dat het middel gegrond is;
2. Tweede middel
Overwegende dat het middel dat niet tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder
verwijzing kan leiden, geen antwoord behoeft;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Mechelen.
27 april 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal – Advocaat: mr. Bützler.

Nr. 223
2° KAMER - 27 april 2004

STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - WERKSTRAF VERVANGENDE STRAF INGEVAL DE WERKSTRAF NIET WORDT UITGEVOERD - CUMULATIE VAN EEN
VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF EN EEN VERVANGENDE GELDBOETE - WETTIGHEID.
Artikel 37ter, §1, eerste lid Strafwetboek bepaalt dat, indien een feit van aard is om door
een politiestraf of een correctionele straf gestraft te worden, de rechter als hoofdstraf een
werkstraf kan opleggen en dat hij, binnen de perken van de op het misdrijf gestelde
straffen, alsook van de wet op grond waarvan de zaak voor hem werd gebracht, voorziet
in een gevangenisstraf of in een geldboete die van toepassing kan worden ingeval de
werkstraf niet wordt uitgevoerd; de rechter die, indien de werkstraf niet kan worden
uitgevoerd, zowel een vervangende gevangenisstraf als een geldboete oplegt, schendt
vermelde wetsbepaling.
(FORTIS AG N.V. T. KBC VERZEKERINGEN N.V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.04.0049.N)
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I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 3 december 2003 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiseres sub I stelt geen middel voor.
De eiser sub II stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit
arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
(...)
C. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 37ter, §1, eerste lid Strafwetboek.

Overwegende dat artikel 37ter, §1, eerste lid Strafwetboek bepaalt dat, indien
een feit van die aard is om door een politiestraf of een correctionele straf gestraft
te worden, de rechter als hoofdstraf een werkstraf kan opleggen; dat de rechter
binnen de perken van de op het misdrijf gestelde straffen, alsook van de wet op
grond waarvan de zaak voor hem werd gebracht, voorziet in een gevangenisstraf
of in een geldboete die van toepassing kan worden verklaard ingeval de werkstraf niet wordt uitgevoerd;
Overwegende dat de appèlrechters wat de strafvordering betreft het beroepen
vonnis bevestigen;
Dat de eerste rechter eiser wegens de vermengde telastleggingen A en B veroordeelt tot een werkstraf van tweehonderd uren; dat, indien de werkstraf niet
kan worden uitgevoerd, hij de gevangenisstraf die van toepassing kan worden,
bepaalt op zes maanden en een geldboete van honderd euro, vermeerderd met
1990 opdeciemen, gedeeld aan een koers van 40,3399 gebracht op 495,78 euro,
oplegt;
Dat de appèlrechters die, indien de werkstraf niet kan worden uitgevoerd, zowel een vervangende gevangenisstraf als een geldboete opleggen, de vermelde
wetsbepaling schenden;
Overwegende dat de onwettigheid van de vervangende straf de wettigheid van
de schuldigverklaring en van de uitgesproken hoofdstraf niet aantast;
Overwegende dat, wat de schuldigverklaring en de uitgesproken hoofdstraf betreft, 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 van de eiseres sub I;
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Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het ten aanzien van de eiser sub II
uitspraak doet over de straf indien de werkstraf niet wordt uitgevoerd;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Verwerpt het cassatieberoep van de eiser sub II voor het overige;
Veroordeelt de eiseres sub I in de kosten van haar cassatieberoep;
Veroordeelt de eiser sub II in drie vierden van de kosten van zijn cassatieberoep en laat het overige vierde ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
27 april 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. C. Vandebroeck, Leuven en G. Janssens, Leuven.

Nr. 224
1° KAMER - 29 april 2004

1º HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — ONDERVERHURING EN
HUUROVERDRACHT - ONTWERP VAN AKTE - BETEKENING - VERPLICHTING - DRAAGWIJDTE –
ART. 10, DERDE LID HANDELSHUURWET.
2º HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — ONDERVERHURING EN
HUUROVERDRACHT - HUUROVERDRACHT - ONTWERP VAN AKTE - UITVOERING VOOR DE
BETEKENING - GEVOLG.
1º De verplichting een ontwerp van akte van huuroverdracht of van onderverhuring te
betekenen houdt alleen in dat de huurder op de wettelijk bepaalde wijze kennis geeft van
alle gegevens van de huuroverdracht of van de onderverhuring die tussen de huurder en
de overnemer vooraf zijn overeengekomen. (Art. 10, derde lid Handelshuurwet)
2º De overdracht van de handelshuur geldt tegenover de verhuurder onder de
opschortende voorwaarde dat hij, binnen dertig dagen nadat hem het ontwerp van akte
van overdracht door de huurder betekend werd, daartegen geen verzet heeft gedaan of
dat dit verzet door de rechter wordt verworpen; door het vervullen van die opschortende
voorwaarde krijgt de overdracht zijn volledige uitwerking vanaf de datum van de
betekening1; de wet bepaalt niet dat voor de geldigheid van de overdracht en de
uitwerking ervan ten aanzien van de verhuurder, de overeenkomst van overdracht niet
mag zijn uitgevoerd voor het verstrijken van de termijn voor zijn verzet; nu het verstrijken
van de termijn van verzet of de afwijzing van zulk verzet slechts kan terugwerken tot aan
de betekening van de overdracht aan de verhuurder, kan deze de verbreking van de
huurovereenkomst eisen in geval de overdrachtovereenkomst tussen de huurder en de
overnemer wordt uitgevoerd vooraleer de overdracht hem is betekend en de rechter die
tekortkoming aan het verbod van huuroverdracht voldoende zwaarwichtig acht. (Art. 10,
derde lid Handelshuurwet)
1 Cass., 6 maart 1992, A.R. 7611, nr. 353. Het O.M. concludeerde eveneens tot verwerping van de
voorziening, doch omdat, naar zijn oordeel, het middel naar recht faalde: uit het voormelde precedent
volgde, naar zijn mening, dat de betekening aan de uitvoering van de overdracht moet voorafgaan
daar een latere betekening immers geen betekening van een ontwerp van een akte van overdracht kan
zijn.
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(V. T. V.)

ARREST

(A.R. C.00.0376.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 8 mei 2000 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 10, derde lid van de Handelshuurwet van 30 april 1951;
- de artikelen 1184 en 1741 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De rechtbank van eerste aanleg verklaart eisers hoger beroep ongegrond onder meer op
volgende gronden:
"1. Toepassing van artikel 10 van de Wet op de handelshuurovereenkomst.
(...)
De artikelen 10 en 11 Handelshuurwet reglementeren op gebiedende wijze het neutraliseren van het bedongen verbod om onder te verhuren. Zo gebiedt artikel 10, derde lid,
Handelshuurwet de huurder die het verbod tot onderverhuring wenst te neutraliseren,
vooraf het ontwerp van akte van onderverhuring bij ter post aangetekende brief of bij exploot van gerechtsdeurwaarder te betekenen aan de verhuurder.
Onder 'ontwerp' moet worden begrepen een definitieve overeenkomst gesloten tussen
de huurder en de kandidaat-overnemer, doch onder de opschortende voorwaarde van akkoord van de verhuurder of verwerping van diens verzet door de rechtbank (...). Aan de
voorwaarden van artikel 10 Handelshuurwet is niet voldaan wanneer de ontwerp-overeenkomst van overdracht niet 'vooraf' aan de verhuurder werd meegedeeld dit wil zeggen
vooraleer de overdracht tussen huurder en opvolger definitief is geworden (...).
De termijn van verzet voor de verhuurder begint te lopen vanaf de ontvangst van het
aangetekend schrijven door de huurder en niet vanaf de verzending.
Ofschoon zijn overeenkomst met de overnemer geen opschortende voorwaarde inhield
- hetgeen onbegrijpelijk is - had (eiser) ten overstaan van (verweerster) de verplichting
minstens met de effectieve overdracht en intrek te wachten tot de aan haar gegeven termijn voor eventueel verzet verstreken was (...).
Zulks betekent niet dat de overeenkomst tot huuroverdracht nietig was inter partes,
doch de partijen vermochten niet tot voltrekking ervan over te gaan.
Door de overdracht van huurovereenkomst die ingaat op 2 juli 1997 op 3 juli 1997 ter
kennis te brengen van (verweerster) wordt deze laatste voor een voldongen feit geplaatst.
(Eiser) moet derhalve de gevolgen dragen van het feit dat hij enerzijds voortijdig een
overdrachtovereenkomst uitvoert, waarvan hij anderzijds de aanvaarding nog moet aanvragen en krijgen ingevolge de wettelijke bepalingen terzake.
(Verweerster) heeft haar gemotiveerd verzet kenbaar gemaakt.
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Slechts wanneer de huurder (lees: verhuurder) uitdrukkelijk te kennen geeft af te zien
van zijn recht op verzet, kan de overdracht als geldig beschouwd worden. De overdracht
die de hoger aangehaalde principes schendt kan door de rechtbank niet geldig verklaard
worden (...).
Alle onderdelen van deze grief zijn derhalve ongegrond.
2. Met betrekking tot het ogenblik van de feitelijke overdracht.
(...)
Uit het proces-verbaal van vaststelling van 22 augustus 1997 van gerechtsdeurwaarder
P.H. blijkt dat de kandidaat-overnemer, G.V., reeds sedert 24 juni 1997 de overgenomen
handelszaak in het gehuurde goed uitbaatte, dit is voor de overnameovereenkomst werd
ondertekend en betekend aan (verweerster). (Eiser) is niet geloofwaardig wanneer hij
thans in beroepsbesluiten aan de hand van nieuwe stukken een totaal andere stelling verdedigt, namelijk dat de overname plaats had einde juli 1997 en de overnemer sedert 24
juni 1997 aan een proefperiode was begonnen.
(...)
Deze grief is derhalve ongegrond.
3. Door de eigenaar voor een voldongen feit te plaatsen en de overdracht te realiseren
vooraleer over te gaan tot kennisgeving maakt de huurder een zware fout. Dit is des te storender omdat de overdracht de facto plaats had in de loop van de maand juni 1997, de
door de partijen voorgelegde stukken 2 juli 1997 vermelden en (eiser) thans in beroep de
rechtbank wil laten geloven dat de overdracht pas einde juli 1997 gebeurde.
Aan (verweerster) wordt een niet zelf gekozen huurder opgedrongen. Deze feiten en redenen zijn zwaarwichtig en wettigen de verbreking van de huurovereenkomst lastens (eiser).
Deze grief faalt naar recht".
Grieven
Artikel 10, derde lid van de Handelshuurwet bepaalt enkel dat de huurder die gebruik
wil maken van het hem in het eerste lid toegekende recht van onderverhuring of huuroverdracht, aan de verhuurder het ontwerp van akte van overdracht of van onderverhuring
moet betekenen bij ter post aangetekende brief of bij gerechtsdeurwaardersexploot, en
schrijft dus geenszins voor dat deze betekening "vooraf" - dit wil zeggen vóór de daadwerkelijke uitvoering van de overdracht of onderverhuring - dient te gebeuren. De overdracht van de handelshuur die aldus door de huurder betekend is, is tegenover de verhuurder een overdracht - zoals de rechtbank zelf aangeeft - onder de opschortende voorwaarde
dat de verhuurder binnen de dertig dagen na de betekening geen verzet heeft gedaan tegen
die overdracht of dat dit verzet door de rechter wordt verworpen. De huurder die met een
overnemer zulke overeenkomst sluit én uitvoert maar die deze vervolgens ook betekent
aan de verhuurder overeenkomstig voormeld artikel 10, derde lid, plaatst deze laatste bijgevolg geenszins "voor een voldongen feit", noch dringt een "niet zelf gekozen huurder"
op, aangezien aldus diens recht van verzet om wettige redenen, te beoordelen door de
rechter, volledig gevrijwaard blijft. Bedoelde overdracht is overigens niet enkel geldig
wanneer de verhuurder "uitdrukkelijk te kennen geeft af te zien van zijn recht op verzet"
maar ook wanneer zijn verzet laattijdig is of verworpen wordt door de rechter. De verhuurder kan dus zijn verzet niet louter laten steunen op het feit dat de overdracht reeds uitgevoerd was vóór de betekening ervan door de huurder. Daaruit alleen kan evenmin een
zware tekortkoming van de huurder in de zin van de artikelen 1184 en 1741 van het Burgerlijk Wetboek worden afgeleid die een ontbinding van de huur in zijn nadeel kan verantwoorden.
Hieruit volgt dat de rechtbank van eerste aanleg, na te hebben vastgesteld dat eiser bij
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aangetekende brief van 2 juli 1997 aan verweerster kennis gaf van zijn voornemen de handelshuur samen met de handelszaak over te dragen met ingang van 2 juli 1997 en dat bij
deze brief een afschrift was gevoegd van de op dezelfde datum ondertekende overeenkomst van huuroverdracht, nadat de huuroverdracht reeds sedert 24 juni 1997 was voltrokken, niet wettig beslist dat eiser, door deze overeenkomst niet "vooraf" te betekenen
aan verweerster, deze voor een "voldongen feit" heeft geplaatst en dat de overdracht niet
geldig kan worden verklaard (schending van artikel 10, derde lid van de Handelshuurwet)
en bijgevolg evenmin wettig daaruit alleen kan afleiden dat aan verweerster een "niet zelf
gekozen huurder wordt opgedrongen" en dat deze feiten en redenen "zwaarwichtig" zijn
en de ontbinding van de huurovereenkomst ten nadele van eiser wettigen (schending van
de artikelen 1184 en 1741 van het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 10, eerste lid van de Handelshuurwet bepaalt dat het
verbod om de huur aan anderen over te dragen of om een onroerend goed of een
gedeelte van een onroerend goed in onderhuur te geven, geen beletsel kan zijn
voor een overdracht van huur of een onderverhuring die samen geschiedt met de
overdracht of de verhuring van de handelszaak en op de gezamenlijke rechten
van de hoofdhuurder slaat;
Dat de huurder die gebruik wil maken van het hem in het eerste lid toegekend
recht van onderverhuring of huuroverdracht, krachtens artikel 10, derde lid van
die wet, aan de verhuurder het ontwerp van de akte van overdracht of van onderverhuring moet betekenen bij ter post aangetekende brief of bij exploot van gerechtsdeurwaarder;
Dat dit artikel 10, derde lid, bepaalt dat, in het geval van dergelijke betekening,
de verhuurder die meent wettige redenen te hebben om zich te verzetten tegen de
overdracht of onderverhuring, gehouden is zijn met redenen omkleed verzet op
dezelfde wijze te doen kennen binnen dertig dagen na de betekening en dat hij
anders geacht wordt ermee in te stemmen; dat dit artikel 10, vijfde lid, bepaalt
dat de huurder tegen het verzet in rechte kan opkomen;
Dat de verplichting een ontwerp van akte van overdracht of van onderverhuring te betekenen alleen inhoudt dat de huurder op de wettelijk bepaalde wijze
kennis geeft van alle gegevens van de overdracht van huur of onderhuur die tussen de huurder en de overnemer vooraf zijn overeengekomen;
Overwegende dat de overdracht van de handelshuur die voldoet aan de bepalingen van artikel 10, eerste lid van de Handelshuurwet en waarvan overeenkomstig het derde lid van dat artikel door de huurder een ontwerp van de akte van
overdracht betekend is, tegenover de verhuurder een overdracht is onder de opschortende voorwaarde dat de verhuurder binnen de dertig dagen na de betekening geen verzet heeft gedaan tegen die overdracht of dat dit verzet door de rechter wordt verworpen;
Dat door het vervullen van die opschortende voorwaarde de overdracht zijn
volledige uitwerking krijgt vanaf de datum van de betekening van de overdracht;
Dat de voormelde in de Handelshuurwet bepaalde regeling niet bepaalt dat
voor de geldigheid van de overdracht en de uitwerking ervan ten aanzien van de
verhuurder, de overeenkomst van overdracht niet mag zijn uitgevoerd voor het
verstrijken van de termijn van verzet door de verhuurder;
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Dat nu het verstrijken van de termijn van verzet van de verhuurder of de afwijzing van zijn verzet slechts kan terugwerken tot aan de betekening van de overdracht aan de verhuurder, deze de verbreking van de huurovereenkomst kan eisen in geval de overdrachtovereenkomst tussen de huurder en de overnemer
wordt uitgevoerd vooraleer de overdracht aan de verhuurder is betekend en de
rechter die tekortkoming aan het verbod van huuroverdracht voldoende zwaarwichtig acht;
Overwegende dat het bestreden vonnis niet alleen oordeelt dat aan de vereisten
van artikel 10 van de Handelshuurwet niet is voldaan, "wanneer de ontwerpovereenkomst van overdracht niet 'vooraf' aan de verhuurder werd meegedeeld
dit wil zeggen vooraleer de overdracht tussen de huurder en de opvolger definitief is geworden";
Dat het bestreden vonnis echter ook beslist dat eiser als huurder een zware fout
heeft gemaakt door verweerster voor een voldongen feit te plaatsen en de overdracht te realiseren vooraleer werd overgegaan tot kennisgeving van de overdracht;
Dat het die beslissing hierop laat steunen dat:
1. uit het proces-verbaal van vaststelling van 22 augustus 1997 van gerechtsdeurwaarder H. blijkt dat de kandidaat-overnemer reeds sedert 24 juni 1997 de
overgenomen handelszaak in het gehuurde goed uitbaatte en dat de overdracht de
facto reeds plaats had in de loop van de maand juni 1997, de overeenkomst van
overdracht ingaat op 2 juli 1997 en die overeenkomst op 3 juli 1997 ter kennis
werd gebracht van verweerster;
2. eiser niet geloofwaardig is wanneer hij "thans in beroepsbesluiten aan de
hand van nieuwe stukken een totaal andere stelling verdedigt, nl. dat de overname plaats had einde juli 1997 en de overnemer sedert 24 juni 1997 aan een proefperiode was begonnen";
3. aan verweerster een niet zelf gekozen huurder wordt opgedrongen;
4. die feiten en redenen zwaarwichtig zijn en de verbreking van de huurovereenkomst ter laste van eiser wettigen;
Dat het bestreden vonnis op grond van die redenen naar recht is verantwoord;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
29 april 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Maes en Geinger.
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Nr. 225
1° KAMER - 29 april 2004

1º HANDELSPRAKTIJKEN - HANDELSPRAKTIJKENWET 1991 - ART. 22 RECLAME - VERGELIJKENDE RECLAME - BEGRIP - CONSUMENT - HERKENNING OF IDENTIFICATIE
VAN DE CONCURRENT.
2º HANDELSPRAKTIJKEN - HANDELSPRAKTIJKENWET 1991 - ART. 22 RECLAME - VERGELIJKENDE RECLAMEBOODSCHAP - IDENTIFICATIE VAN DE CONCURRENT DOOR DE
CONSUMENT.
3º HANDELSPRAKTIJKEN - HANDELSPRAKTIJKENWET 1991 - VERBODEN
HANDELSPRAKTIJK - VORDERING TOT STAKING - WETSWIJZIGING - GEOORLOOFD GEWORDEN
HANDELSPRAKTIJK - GEVOLGEN.
1º Artikel 22, tweede lid van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en
de voorlichting en de bescherming van de consument, zoals gewijzigd bij de Wet van 25
mei 1999, dat elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel een door een
concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd,
als vergelijkende reclame beschouwt, vereist niet dat de consument die kennis neemt
van de reclame zonder nader onderzoek de concurrenten zou kunnen herkennen of
identificeren. (Art. 22, tweede lid Handelspraktijkenwet 1991)
2º Noch uit artikel 22, tweede lid van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de
handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument, zoals
gewijzigd bij de Wet van 25 mei 1999, noch uit de artikelen 23, 1° tot 5°, 23bis, §1, 1° en
3° en 43, §4 van dezelfde wet volgt dat de consument, wanneer hij kennis neemt van een
vergelijkende reclameboodschap, op het zicht van die reclameboodschap de
concurrenten moet kunnen identificeren zonder nader onderzoek. (Artt. 22, tweede lid,
23, 1° tot 5°, 23bis, §1, 1° en 3° en 43, §4 Handelspraktijkenwet 1991)
3º Wanneer in de loop van een geding, een daad die bij het inleiden van de zaak een
verboden handelspraktijk uitmaakte ingevolge een nieuwe wet toegelaten wordt, kan de
rechter weliswaar het bestaan vaststellen van een bij de inleiding verboden
handelspraktijk, maar kan hij niet de staking bevelen van de geoorloofd geworden
praktijk. (Art. 95 Handelspraktijkenwet 1991)
(BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de Minister van Economie T. BOEKHANDEL J. DE SLEGTE B.V.B.A.)

ARREST

(A.R. C.02.0058.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 september 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel op verwijzing na een arrest door het Hof gewezen op 26 november 1998.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
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- de artikelen 1134, 1135, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van gedeeltelijke hervorming zegt dat de prijsvermelding door verweerster gedaan niet meer strijdig is met enige bepaling van de wet handelspraktijken zoals gewijzigd bij de wet van 25 mei 1999 en verklaart bijgevolg de door eiser ingestelde
vordering tot staking ongegrond op volgende gronden: Verweerster verkoopt in haar winkels, onder meer gevestigd aan de Bondgenotenlaan te Leuven en de Meir te Antwerpen,
naast tweedehandsboeken, boeken die nieuw zijn, in die zin dat zij niet eerder gebruikt
werden. Het gaat veelal om restpartijen die de uitgevers niet of niet meer langs de gewone
boekhandels kunnen verdelen. Op de inkijkexemplaren van deze boeken is een etiket aangebracht, waarop twee prijzen zijn vermeld: de hoogste wordt voorafgegaan door het
woord "Van:", en de laagste door het woord "Nu:". Op een bordje in de buurt van de kassa
wordt verduidelijkt dat de hoogste prijs de door de uitgever aanbevolen prijs is, terwijl de
laagste prijs deze is waaraan het boek bij verweerster te koop wordt aangeboden. De wet
maakt onderscheid tussen enerzijds, de aankondiging of suggestie van een vermindering
van de eigen prijs van de verkoper (art. 43, §§1 en 2), en, anderzijds, de verwijzing naar
een andere prijs (art. 43, §4). Verweerster verwijst niet naar prijzen die zijzelf heeft toegepast. Zij vergelijkt haar prijs met deze die aldus, in andere boekhandels, wordt toegepast
of mogelijkerwijze wordt toegepast, omdat hij door de uitgever wordt aanbevolen. Voor
dat geval geldt artikel 43, §4, dat bepaalt dat, onverminderd de bepalingen waarin artikel
23bis voorziet, de verkoper slechts naar andere prijzen (dan deze bedoeld in artikel 43,
§§1 en 2) mag verwijzen, indien hij het leesbaar, goed zichtbaar en ondubbelzinnig aankondigt en indien het gaat om een kleinhandelsprijs die werd gereglementeerd bij toepassing van een wet. De wettelijke bepalingen betreffende de aankondiging van prijsverminderingen (artikel 43, §§1 en 2 en artikel 53) kunnen dan ook geen toepassing vinden. Verweerster vergelijkt de prijs van boeken die in haar vestigingen worden aangeboden met de
prijs die door de uitgever wordt aanbevolen, en waarvan kan worden aangenomen dat hij
door ten minste bepaalde detailhandelaars aangerekend wordt. Deze mededeling heeft tot
doel de verkoop van haar boeken te bevorderen, en is dus reclame (artikel 22, eerste lid).
Het gaat om vergelijkende reclame omdat door concurrenten aangeboden producten, namelijk boeken, uitdrukkelijk, en de concurrenten zelf, namelijk boekhandelaars van de detailhandel, impliciet genoemd worden (artikel 22, tweede lid). De vermeldingen op de etiketten ("Van:", "Nu:") wordt immers aangevuld met een bord dat in de buurt van de kassa
is opgehangen, en waarop verduidelijkt wordt dat de prijs na "Van:" de door de uitgever
aanbevolen prijs, en deze na "Nu:" de door verweerster gevraagde prijs is. Deze prijsvergelijking is dan geoorloofd indien de voorwaarden vervuld zijn die gesteld worden in artikel 23bis, §1.
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
De vermeldingen op de etiketten der inkijkexemplaren, nl. "Van:" met een hogere prijs,
en "Nu:", met een lagere prijs, vergelijken geenszins, uitdrukkelijk noch impliciet, de door
verweerster gevraagde prijs met de prijs die, in een andere gewone boekhandel of ramsjboekhandel, wordt toegepast of mogelijkerwijze wordt toegepast omdat hij door de uitgever wordt aanbevolen. Deze prijsvergelijking vermeldt geen enkel andere boekhandel, het
weze een gewone boekhandel of een ramsjboekhandel, uitdrukkelijk of impliciet, zodat
het bestreden arrest de bewijskracht van de op deze etiketten aangebrachte teksten miskend heeft (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).
1.2. Tweede onderdeel
De vermeldingen op de etiketten der inkijkexemplaren, nl. "Van:" met een hogere prijs,
en "Nu:", met een lagere prijs, zijn op zich zelf aanbiedingen tot verkoop die op de inkijk-
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exemplaren zijn weergegeven en kunnen los van de tekst op het bordje aan de kassa door
de consument kunnen gelezen worden en kunnen zonder enige verduidelijking of aanvulling tot de verkoop van het door het etiket geprijsde boek leiden. Het bestreden arrest
heeft, door deze teksten op de inkijkexemplaren enkel te lezen en te interpreteren gekoppeld aan de vermeldingen op het bordje, de bindende kracht van deze aanbiedingen miskend (schending van de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek), en heeft alsook de bewijskracht ervan miskend (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek).
1.3. Derde onderdeel
De vermeldingen op de etiketten der inkijkexemplaren, nl. "Van:" met een hogere prijs,
en "Nu:" met een lagere prijs, gelezen samen met het bordje in de buurt van de kassa, vermeldend dat de hoogste prijs de door de uitgever aanbevolen prijs is en de laagste die
waaraan het boek door verweerster wordt verkocht, vergelijken geenszins, uitdrukkelijk
noch impliciet, de door verweerster gevraagde prijs met de prijs die elders in een andere
boekhandel, het weze gewoon of ramsjboekhandel, wordt toegepast of mogelijkerwijze
wordt toegepast omdat hij door de uitgever wordt aanbevolen. Integendeel, deze teksten
vernoemen, samen gelezen, geen enkele andere boekhandel, gewone of ramsjboekhandel,
maar verwijzen uitdrukkelijk en alleen naar door de uitgevers aanbevolen prijzen. Het feit
dat sommige boekhandels deze aanbevolen prijzen zouden kunnen volgen maakt geen
deel uit, uitdrukkelijk noch impliciet, van de door verweerster gedane vermelding, zodat
het bestreden arrest de bewijskracht van de teksten, vermeld op de etiketten en op het
bordje, miskend heeft (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek).
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 22, tweede lid, 23, 1° tot 5°, 23bis, §1, 1°, 3°, 43, §4 van de wet van 14
juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de
consument, zoals laatst gewijzigd bij de wet van 25 mei 1999.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van gedeeltelijke hervorming zegt dat de prijsvermelding door verweerster gedaan niet meer strijdig is met enige bepaling van de wet handelspraktijken zoals gewijzigd bij de wet van 25 mei 1999 en de door eiser ingestelde vordering tot staking
bijgevolg ongegrond verklaart op volgende gronden: Verweerster verkoopt in haar winkels, onder meer gevestigd aan de Bondgenotenlaan te Leuven en de Meir te Antwerpen,
naast tweedehandsboeken, boeken die nieuw zijn, in die zin dat zij niet eerder gebruikt
werden. Het gaat veelal om restpartijen die de uitgevers niet of niet meer langs de gewone
boekhandels kunnen verdelen. Op de inkijkexemplaren van deze boeken is een etiket aangebracht, waarop twee prijzen zijn vermeld: de hoogste wordt voorafgegaan door het
woord "Van:", en de laagste door het woord "Nu:". Op een bordje in de buurt van de kassa
wordt verduidelijkt dat de hoogste prijs de door de uitgever aanbevolen prijs is, terwijl de
laagste prijs deze is waaraan het boek bij verweerster te koop wordt aangeboden. De mogelijkheid om prijzen te vergelijken wordt door de wet van 25 mei 1999 uitgebreid. De
vergelijking met een andere prijs dan een wettelijk gereglementeerde is toegelaten als de
door artikel 23bis WHPC gestelde voorwaarden vervuld zijn. Verweerster vergelijkt de
prijs van boeken die in haar vestigingen worden aangeboden met de prijs die door de uitgever wordt aanbevolen, en waarvan kan worden aangenomen dat hij door ten minste bepaalde detailhandelaars aangerekend wordt. Deze mededeling heeft tot doel de verkoop
van haar boeken te bevorderen, en is dus reclame (artikel 22, eerste lid). Het gaat om vergelijkende reclame omdat door concurrenten aangeboden producten, namelijk boeken, uitdrukkelijk, en de concurrenten zelf, namelijk boekhandelaars van de detailhandel, impli-
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ciet genoemd worden (artikel 22, tweede lid). De vermeldingen op de etiketten ("Van:"
"Nu:") wordt immers aangevuld met een bord dat in de buurt van de kassa is opgehangen,
en waarop verduidelijkt wordt dat de prijs na "Van:" de door de uitgever aanbevolen prijs,
en deze na "Nu:" de door verweerster gevraagde prijs is. Deze prijsvergelijking is dan geoorloofd indien de voorwaarden vervuld zijn die gesteld worden in artikel 23bis, §1. De
prijs is een wezenlijk, relevant, controleerbaar en representatief kenmerk, zowel van de
boeken die verweerster te koop aanbiedt als van deze die in de gewone detailhandel te
koop worden aangeboden (artikel 23bis, §1, 3°). De controleerbaarheid van de prijs die
door de uitgevers wordt aanbevolen wordt verzekerd door de aanwezigheid in de vestigingen van verweerster van het naslagwerk "De Belgische Bibliografie", waarin de door de
uitgevers aanbevolen prijs wordt vermeld. Deze prijsvergelijking geschiedt objectief (artikel 23bis, §1, 3°). Er is geen reden om in twijfel te trekken dat de door de uitgever voor
een bepaald boek aanbevolen prijs correct wordt vermeld op het etiket. Eiser houdt voor
dat de prijsvergelijking misleidend zou zijn (artikel 23bis, §1, 1°), en dit in dubbel opzicht. Verweerster zou de consument doen geloven dat zij haar vroegere prijs vermindert.
Verweerster zou de consument ook doen geloven dat het boek dat hij tegen verminderde
prijs kan kopen hetzelfde is als het boek dat hij in de gewone detailhandel kan aankopen.
Wat eerst vermeld verwijt betreft blijkt weliswaar uit de vermeldingen op het etiket niet
dat de prijs die volgt op "Van:" de door de uitgever aanbevolen prijs zou zijn, maar moet
de informatie op het etiket aangevuld worden met deze op het bord dat zich in de nabijheid van de kassa bevindt. De informatie wordt goed zichtbaar weergegeven. Overigens
biedt verweerster voortdurend boeken aan tegen verminderde prijs, zodat het voor de hand
ligt dat zij niet de eigen prijs vermindert, maar vergelijkt met prijzen in de gewone boekhandel. Wat het tweede verwijt betreft, is het boek dat verweerster met het bedoelde etiket
te koop aanbiedt ook hetzelfde als dit dat in de gewone boekhandel verkrijgbaar is, met
het verschil dat het bij verweerster kan gaan om exemplaren met kleine productiefouten,
of om boeken die geen gloednieuwe uitgaven zijn. Zowel het ene als het andere kan echter
bij het bekijken of doorbladeren van het boek onmiddellijk vastgesteld worden. Daarenboven weet de consument dat verweerster ramsjboeken verkoopt, bij reputatie of bij het aanschouwen van de enkele aanblik van de winkel. Noch in de ene, noch in de andere zin kan
er dan ook van misleiding sprake zijn. De overige wettelijke voorwaarden over de toelaatbaarheid van de vergelijkende reclame zijn evident vervuld. Eens vaststaat dat artikel 23bis is nageleefd, kan in artikel 43, §4, gestelde voorwaarde op zichzelf geen bezwaar meer
vormen. De boven aangehaalde bedoeling van de wetgever met het behoud van het principiële in artikel 43, §4, gestelde verbod komt hier trouwens niet in het gedrang. De prijs
waarmee verweerster haar prijzen vergelijkt is immers niet louter fictief, maar bestaand en
objectief controleerbaar. Tenslotte kan verweerster evenmin verweten worden tijdens de
sperperiodes prijsverminderingen te hebben aangekondigd. Zoals beslist gaat het immers
om geoorloofde prijsvergelijkingen. Eiser voert niet aan dat de prijsvermeldingen met de
eerlijke handelsgebruiken strijdig zouden zijn, indien, zoals het geval is, de specifieke bepalingen van de wet handelspraktijken nageleefd worden. Uit hetgeen voorafgaat blijkt
dat de aangevochten prijsvermeldingen niet meer in strijd zijn met de bepalingen van de
WHPC, zodat geen stakingsbevel kan worden opgelegd en de vorderingen van eiser moeten worden verworpen.
Grieven
2.1. Eerste onderdeel
De vermeldingen op de etiketten der inkijkexemplaren, nl. "Van:" met een hogere prijs,
en "Nu:" met een lagere prijs, gelezen samen met het bordje in de buurt van de kassa, aanduidend dat de hoogste prijs is de door de uitgever aanbevolen prijs, en de laagste prijs
deze waaraan het boek door verweerster wordt verkocht, kan niet als vergelijkende reclame beschouwd worden waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden
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goederen uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd. Verweerster verkoopt restpartijen
van boeken, die uitgevers niet of niet meer langs de gewone boekhandels kunnen verdelen, in de ramsj aan het publiek. In de reclame op de etiketten wordt niemand, laat staan
een concurrent, vernoemd en de uitgevers, die weliswaar expliciet maar louter als groep
en zonder enige individualisatie genoemd worden in de tekst vermeld op het bordje, zijn
geen concurrenten van verweerster, die integendeel de restantboeken, die zij verkoopt,
van die uitgevers betrekt. Anderzijds kan het feit dat van de door de uitgevers aanbevolen
prijs, naar dewelke verweerster in haar reclametekst in het algemeen verwijst, aangenomen wordt dat deze door ten minste bepaalde detailhandelaars aangerekend wordt, evenmin als vergelijkende reclame beschouwd worden waarbij een concurrent of door een
concurrent aangeboden goederen uitdrukkelijk of impliciet zouden genoemd worden. Immers door de beschouwing dat er moet vermoed worden dat bepaalde detailhandelaars de
door de uitgever aanbevolen prijzen mogelijk zouden aanrekenen, is vooreerst onzeker
over het werkelijk bestaan der concurrenten, daar het slechts om een vermoeden gaat, en
daarbij in concreto geen enkele detailhandelaar of handelaar in de ramsj uitdrukkelijk of
impliciet genoemd wordt als concurrent van verweerster. De wetgever beoogt door het
toelaten van de vergelijkende reclame een betere informatie van de consument en daaraan
wordt voorbijgegaan wanneer de consument, zoals in casu, na kennisname van de prijzen
door verweerster geadvertiseerd, daardoor geen kennis krijgt van enige genoemde concurrent van verweerster, in de onzekerheid is over het bestaan van concurrenten, en hij dient
om deze kennis te krijgen bij andere detailhandelaars te onderzoeken of deze de door de
uitgever aanbevolen prijzen al dan niet volgen, om zo de eventuele concurrent zelf te kunnen identificeren en de prijsvergelijking te beoordelen. Alzo komt de door verweerster
toegepaste prijsvergelijking tekort aan het identificatievereiste van de concurrent en werd
derhalve ten onrechte als vergelijkende reclame beschouwd (schending van artikel 22,
tweede lid van de wet van 14 juli 1991). Dientengevolge heeft het bestreden arrest ten onrechte geoordeeld dat de verbodsbepalingen van artikel 43, §4 WHPC niet toepasselijk
waren. Immers is de door verweerster gevoerde vergelijkende reclame geen geoorloofde
vergelijkende reclame (schending van de artikelen 23bis en 43, §4 van de wet van 14 juli
1991).
2.2. Tweede onderdeel
De door verweerster gemaakte prijsvergelijking, die erin bestaat de prijs van de boeken
die in haar vestigingen worden aangeboden te vergelijken met de prijs die door de uitgever wordt aangeboden, en waarvan kan worden aangenomen dat hij door ten minste bepaalde detailhandelaars aangerekend wordt, is een vergelijking met een prijs die expliciet
noch impliciet, aan enige in concreto door verweerster genoemde concurrent wordt toegeschreven en het eventuele bestaan van zulke concurrent berust op een louter vermoeden,
zodat deze prijs als een fictieve prijs kan beschouwd worden (schending van artikel 22,
tweede lid, 23bis, §1, 3° van de wet van 14 juli 1991). Het feit dat de door de uitgever
aanbevolen prijs kan gecontroleerd worden in het werk "De Belgische Bibliografie", dat
aanwezig is in de vestigingen van verweerster, verhelpt niet aan het ongeoorloofd karakter
van de prijsvergelijking. Immers de consument zelf zou een bijkomende controle moeten
uitvoeren om de impliciet bedoelde concurrenten, die aan de aanbevolen prijs hun boeken
verkopen. Zulks druist in tegen de verplichting van verweerster de consumenten aangaande de prijsvergelijking de nodige informatie te verstrekken om de expliciet of impliciete
bedoelde concurrent te kunnen vereenzelvigen (schending van artikel 22, tweede lid, 23,
1° tot 5°, 23bis, §1, 1° en 3° van de wet van 14 juli 1991). Dientengevolge heeft het bestreden arrest ten onrechte geoordeeld dat de verbodsbepalingen van artikel 43, §3 WHPC
niet toepasselijk waren. De door verweerster gevoerde reclame is immers geen geoorloofde vergelijkende reclame (schending van de artikelen 22, tweede lid, 23, 1° tot 5°, 23bis,
§1, 1° en 3° en 43, §4 van de wet van 14 juli 1991).
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2.3. Derde onderdeel
De vermeldingen op de etiketten der inkijkexemplaren, nl. "Van:", met een hogere
prijs, en "Nu:" met een lagere prijs, gelezen samen met het bordje in de buurt van de kassa, aanduidend dat de hoogste prijs is de door de uitgever aanbevolen prijs en de laagste
prijs deze waaraan het boek door verweerster wordt verkocht, is een misleidende prijsvergelijking bij gebreke aan specificatie van de producten of handelaars met dewelke de prijs
vergeleken wordt. Er wordt niet aangeduid of de prijsvergelijking gebeurt met andere
ramsjboekhandelaars of met gewone boekhandels. Evenmin wordt enige aanduiding gegeven welke de eventuele boekhandels zijn die de door de uitgever aanbevolen prijzen toepassen. Alzo zijn essentiële inlichtingen weggelaten en zijn in alle geval twijfelachtig,
waardoor de consument misleid kan worden en de door verweerster vermelde gegevens
oncontroleerbaar zijn (schending van artikel 22, tweede lid, 23, 1°, tot 5°, 23bis, §1, 1° en
3° van de wet van 14 juli 1991). Dientengevolge heeft het bestreden arrest ten onrechte
geoordeeld dat de verbodsbepalingen van artikel 43, §4 WHPC niet toepasselijk waren.
Immers was de door verweerster gevoerde reclame geen geoorloofde vergelijkende reclame (schending van de artikelen 22, tweede lid, 23, 1° tot 5°, 23bis, §1, 1° en 3° en 43, §4
van de wet van 14 juli 1991).
3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 43, §4 (oud), 93, 94 en 95 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de
handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument, zoals laatst
gewijzigd bij de wet van 25 mei 1999, 17, 18 en 1017 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest bevestigt het in hoger beroep aangevochten vonnis, behalve in zoverre het zegt dat verweerster geen inbreuk heeft gepleegd op artikel 43, §4 van de wet
handelspraktijken, voor de wijziging bij artikel 10 van de wet van 25 mei 1999, en verwijst eiser in de gerechtskosten, en opnieuw uitspraak doende, zegt dat de prijsvermelding
door verweerster strijdig was met artikel 43, §4 WHPC, voor de wijziging van deze bepaling bij artikel 10 van de wet van 25 mei 1999, zegt dat deze prijsvermelding echter niet
meer strijdig is met enige bepaling van de WHPC zoals gewijzigd bij de wet van 25 mei
1999 en verklaart de vordering tot staking ongegrond, op volgende gronden: bij toepassing van het oude artikel 43, §4 WHPC, moet inderdaad tot het besluit worden gekomen
dat de verwijzing door verweerster naar een andere prijs dan degene die zij zelf aanrekent,
namelijk de door de uitgever aanbevolen prijs, waarvan mag worden aangenomen dat hij
in gewone boekhandels gevraagd wordt, een verboden prijsvergelijking is. De door de uitgevers aanbevolen prijs is immers geen gereglementeerde prijs. De inbreuk op artikel 43,
§4, moet dan ook vastgesteld worden, ten minste in zoverre het gaat over aanduiding van
de prijs voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wijziging van artikel 43, §1 (lees: 4),
op 1 oktober 1999. Inbreuk op artikel 43, §4, in zijn vorige versie betekent echter niet dat
de vordering tot staking ingewilligd moet worden. Het stakingsbevel geldt immers voor
de toekomst, na de uitspraak van de rechterlijke beslissing waarbij het wordt opgelegd.
Opdat de gewraakte handeling in de toekomst verboden kan worden is vereist dat de prijsmelding verboden blijft door de gewijzigde wetgeving, die thans van kracht is.
Grieven
3.1. Eerste onderdeel
De rechter die het bestaan van een daad die een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van
de WHPC vaststelt beveelt ook de staking van deze daad. Dientengevolge had het bestreden arrest, waarbij wordt vastgesteld dat verweerster door de verwijzing naar een andere
prijs dan degene die zij zelf aanrekent, een inbreuk gemaakt op artikel 43, §4 (oud)
WHPC, vóór de wijziging ervan bij de wet van 25 mei 1999, eveneens de staking van
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deze daad had moeten bevelen. Het feit dat sinds de wetswijziging de door verweerster
gemaakte prijsvergelijking niet meer verboden zou zijn, doet daaraan geen afbreuk
(schending van de artikelen 43, §4 (oud) en 93, 94 en 95 van de wet van 14 juli 1991).
3.2. Tweede onderdeel
Eiser heeft in alle geval belang bij het uitspreken van een stakingsbevel na een door de
rechter vastgestelde daad die een inbreuk uitmaakt op de bepalingen der WHPC ook al is
de wet ondertussen gewijzigd en al zou de daad in de toekomst niet meer ongeoorloofd
zijn. Het moreel belang van eiser is vervat in het uitspreken van de staking en dit belang
bestond in alle geval bij het inleiden van de vordering tot staken. Het materieel belang van
eiser de veroordeling van verweerster betreft tot schadevergoeding en gerechtskosten bestaat ook thans nog (schending van de artikelen 17, 18 en 1017 van het Gerechtelijk Wetboek, 43, §4 (oud), 93, 94 en 95 van de wet van 14 juli 1991).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
(...)
2. Tweede middel
2.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 22, tweede lid van de wet van 14 juli 1991
betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de
consument, zoals gewijzigd bij de wet van 25 mei 1999, als vergelijkende reclame wordt beschouwd, elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel
door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet
worden genoemd;
Dat, onverminderd de door artikel 23 van de genoemde wet gestelde voorwaarden, artikel 22 niet vereist dat [de concurrenten door] de consument die kennisneemt van de reclame, zonder nader onderzoek de concurrenten zou kunnen
herkennen en identificeren;
Dat het onderdeel in zoverre het een hiermede strijdige stelling aanvoert, faalt
naar recht;
(...)
2.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat uit geen van de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen
volgt dat de consument wanneer hij kennis neemt van de vergelijkende reclameboodschap, op het zicht van die reclameboodschap de concurrenten moet kunnen
identificeren zonder nader onderzoek;
Dat het onderdeel dat een hiermede strijdige stelling aanvoert, faalt naar recht;
(...)
3. Derde middel
(...)
3.2. Eerste onderdeel
Overwegende dat de rechter de staking beveelt van daden die een inbreuk maken op de wet handelspraktijken;
Dat wanneer, in de loop van een geding, een daad die bij het inleiden van de
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zaak een verboden handelspraktijk uitmaakte ingevolge een nieuwe wet toegelaten wordt, de rechter weliswaar het bestaan kan vaststellen bij de inleiding van
een verboden handelspraktijk maar geen staking kan bevelen van een geoorloofd
geworden praktijk;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
29 april 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Houtekier en Verbist.

Nr. 226
1° KAMER - 29 april 2004

VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER - INTERNATIONAAL
VERVOER - RECHTSGEDINGEN - BEVOEGDE GERECHTEN - BEVOEGDHEIDSAANWIJZEND BEDING VORM - TOTSTANDKOMING - VEREISTEN - GEVOLGEN.
Artikel 31.1 van het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer over
de weg (CMR) bevat geen bepalingen betreffende de vorm en de totstandkoming van
een bevoegdheidsbeding tussen partijen waarbij alle rechtsgedingen, waartoe een aan
dit verdrag onderworpen vervoer aanleiding kan geven, kunnen worden gebracht voor de
gerechten van de bij dit Verdrag partij zijnde landen, zodat, mede gelet op het bepaalde
in artikel 71.1 van de Verordening nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000, die
aspecten onderworpen zijn aan het nationale recht dat de overeenkomst tussen partijen
beheerst1. (Art. 31.1 C.M.R.-Verdrag; Art. 71.1 Verordening (E.E.G.) nr. 44/2001 Raad 22
dec. 2000)
(CONTINENTAL CARGO CARRIERS N.V. T. ZUST AMBROSETTI, vennootschap naar Italiaans recht e.a.)

ARREST

(A.R. C.02.0250.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 oktober 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
1 R. LOEWE, "Commentary on the convention of May 1956", Eur. Vervoerr. 1976, 485, nr. 241; R.
LOEWE, "Chapitre 13: Dispositions de la CMR relatives aux réclamations et actions", Transport
International de marchandises par route, Union internationale des transports routiers, 185, nr. 14.
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III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 31.1 van het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer
van goederen over de weg ("CMR-Verdrag"), goedgekeurd bij wet van 4 september 1962;
- de artikelen 1108 en voor zoveel als nodig, 1101, 1109, 1115, 1138, 1134, 1135, 1160
en 1338 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 25 van het Wetboek van Koophandel (wet van 15 december 1872).
Aangevochten beslissingen
De appèlrechter beslist dat de Belgische gerechten geen kennis kunnen nemen van de
zaak en bevestigt het bestreden vonnis, op grond van de volgende motieven:
"2. De transporten, die het voorwerp uitmaken van de facturen, waarvan [eiseres] betaling vordert, betroffen telkens een internationaal vervoer van Italië naar Groot-Brittannië.
Aangezien de plaats van inontvangstneming van de goederen, noch de plaats van de aflevering van de goederen in België gelegen is, en de [eerste verweerster] geen verblijfplaats, hoofdzetel, filiaal of agentschap heeft in België, beroept [eiseres] zich op het eerste
lid van artikel 31 van het CMR-Verdrag om te besluiten dat zij haar vordering voor de
Belgische rechter kan brengen.
Krachtens deze bepaling kunnen alle rechtsgedingen, waartoe een aan het verdrag onderworpen vervoer aanleiding geeft, door de eiser worden gebracht voor de gerechten van
de bij dit verdrag partij zijnde landen, 'bij beding tussen partijen aangewezen'.
Nu de factuurvoorwaarden van [eiseres] een bevoegdheidsaanwijzingend beding bevatten ten voordele van de rechtbanken, 'die territoriaal bevoegd zijn op de uitbatingszetels
van Detrafor NV (= de vroegere benaming van [eiseres]), en haar facturen door [eerste
verweerster] niet werden geprotesteerd, is zij van oordeel dat - op basis van het Belgisch
recht - deze voorwaarden tegenstelbaar zijn aan haar medecontractant, zodat moet worden
aangenomen dat deze bevoegdheidsregeling bindend is voor de partijen.
Het is correct dat het Belgisch recht niet uitsluit dat eenzijdige factuurvoorwaarden bij
gebrek aan protest kunnen tegenstelbaar zijn aan en bindend voor een handelaar, doch (eiseres) kan zich ten deze niet steunen op deze theorie, nu het CMR-Verdrag, dat van dwingend recht is, strengere voorwaarden oplegt met betrekking tot de toepassing van een bevoegdheidsbeding.
Hoewel het verdrag zelf niets bepaalt nopens de formele geldigheidsvoorwaarden van
een bevoegdheidsovereenkomst, laten de Franse, respectievelijk de Engelse, tekst van het
hiervoor aangehaald artikel 31.1° ("désignées d'un commun accord entre les parties" en
"designated by agreement between the parties") er geen enkele twijfel over bestaan dat
een bevoegdheidsclausule uitdrukkelijk door de partijen moet zijn aanvaard. Een louter
gebrek aan reactie op de eenzijdige (na uitvoering van het transport aan de tegenpartij toegezonden) factuurvoorwaarden, waarin wordt verwezen naar een territoriaal bevoegde
rechter, kan dan ook niet worden beschouwd als een overeenkomst desbetreffend, in de
zin zoals in de verdragstekst wordt bedoeld".
Grieven
Overeenkomstig artikel 31.1 van het CMR-Verdrag kunnen alle rechtsgedingen, waartoe het aan dit Verdrag onderworpen vervoer aanleiding geeft, door de eiser onder meer
gebracht worden "voor de gerechten van de bij dit Verdrag partij zijnde landen, bij beding
tussen partijen aangewezen", naast de andere gerechten vermeld in deze bepaling;
Artikel 31.1 CMR-Verdrag legt geen enkele bijzondere voorwaarde of vormvereiste op
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voor dit "beding tussen partijen" waarbij de partijen het gerecht aanwijzen van een land
dat lid is bij het Verdrag en bepaalt niet dat dergelijk beding steeds uitdrukkelijk dient te
worden aanvaard door partijen en niet stilzwijgend kan worden overeengekomen;
Naar Belgisch recht kan de toestemming van een partij, behoudens andersluidende
wetsbepaling, niet alleen uitdrukkelijk maar ook stilzwijgend tot uiting komen en bijgevolg die partij binden;
Door te beslissen dat het CMR-Verdrag strengere voorwaarden oplegt dan het Belgisch
recht met betrekking tot de aanvaarding van een bevoegdheidsdbeding en dat er geen enkele twijfel over bestaat dat een bevoegdheidsclausule in de zin van artikel 31.1 CMRVerdrag steeds uitdrukkelijk door de partijen moet zijn aanvaard en op grond van die
overweging te beslissen dat een louter gebrek aan reactie op de eenzijdige (na uitvoering
van het transport aan de tegenpartij) toegezonden factuurvoorwaarden, waarin wordt verwezen naar een territoriaal bevoegde rechter, dan ook niet kan worden beschouwd als een
overeenkomst desbetreffend in de zin zoals in de verdragstekst, heeft de appèlrechter derhalve zijn beslissing niet naar recht verantwoord (schending van artikel 31.1 CMR-Verdrag en van de artikelen 1108 en voor zoveel als nodig, 1101, 1109, 1115, 1138, 1134,
1135, 1160 en 1338 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 25 van het Wetboek van
Koophandel).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 31.1 van het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR), alle
rechtsgedingen, waartoe het aan dit Verdrag onderworpen vervoer aanleiding
geeft, kunnen worden gebracht voor de gerechten van de bij dit Verdrag partij
zijnde landen aangewezen bij beding tussen partijen;
Dat het Verdrag geen bepalingen bevat betreffende de vorm en de totstandkoming van een dergelijk bevoegdheidsbeding;
Dat, mede gelet op het bepaalde in artikel 71.1 van de Verordening nr.
44/2001 van de Raad van 22 december 2000, die aspecten onderworpen zijn aan
het nationale recht dat de overeenkomst tussen de partijen beheerst;
Dat de appèlrechter ervan uitgaat dat het Belgische recht toepasselijk is op de
overeenkomst; dat dit uitgangspunt niet wordt betwist;
Overwegende dat, krachtens artikel 25 van het Wetboek van Koophandel, het
bewijs van een overeenkomst tussen kooplieden kan geleverd worden door een
aanvaarde factuur; dat die bewijswaarde ook betrekking heeft op de contractsvoorwaarden die op de factuur zijn vermeld; dat een factuur, in beginsel, wordt
geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet tijdig werd geprotesteerd;
Overwegende dat de appèlrechter overweegt dat "het Belgische recht niet uitsluit dat eenzijdige factuurvoorwaarden bij gebrek aan protest tegenwerpelijk
zijn en bindend voor een handelaar, doch dat (eiseres) zich ten deze niet kan
steunen op deze theorie, nu het CMR-Verdrag (...) strengere voorwaarden oplegt" en dat "een bevoegdheidsclausule bedoeld in artikel 31.1 CMR uitdrukkelijk door de partijen moet zijn aanvaard";
Dat de appèlrechter vervolgens oordeelt dat geen rechtsgeldig bevoegdheidsbeding is tot stand gekomen, nu de toestemming van verweerster niet kan worden afgeleid uit de afwezigheid van protest op de factuur van eiseres die een bevoegdheidsbeding bevat dat verwijst naar de Belgische rechter en op die gronden
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beslist dat "de Belgische gerechten geen rechtsmacht hebben";
Dat het arrest door aldus te oordelen zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
29 april 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Gérard, Geinger en Van Ommeslaghe.

Nr. 227
1° KAMER - 29 april 2004

WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 —
REGLEMENTSBEPALINGEN — ART. 42 - VOETGANGERS - BEGAANBAARHEID VAN TROTTOIRS OF
BERMEN - BEOORDELING VAN DE BEGAANBAARHEID - CRITERIA.
Bij de beoordeling omtrent het al dan niet begaanbaar zijn van de trottoirs of bermen, mag
de rechter rekening houden met alle omstandigheden van de zaak, met inbegrip van de
specifieke omstandigheden die de voetganger betreffen1. (Artt. 42.2.1.1° en 42.2.2.2°
Wegverkeersreglement 1975)
(B. e.a. T. B.)

ARREST

(A.R. C.02.0543.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 15 februari 2002 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Middel
1 Cass., 17 maart 1958, Pas. 1958, I, 777; Zie Cass., 7 okt. 1966, A.C. 1967, 171; R. POTE,
"Voetgangers in het verkeer", T.A.V.W. 2003, 3-19.
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De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 42.2.1, 1° van de Wegcode, zoals te dezen
van toepassing, de voetgangers de begaanbare trottoirs, de delen van de openbare
weg voor hen voorbehouden door het verkeersbord D9 of de verhoogde bermen
moeten volgen en, zo er geen zijn, de begaanbare gelijkgrondse bermen;
Dat, krachtens artikel 42.2.2, 2°, wanneer er geen begaanbare trottoirs of bermen zijn en de voetgangers de rijbaan volgen, zij zich zo dicht mogelijk bij de
rand van de rijbaan moeten houden en behoudens bijzondere omstandigheden
links in de door hen gevolgde richting moeten gaan;
Dat de rechter bij de beoordeling omtrent het al dan niet begaanbaar zijn van
de trottoirs of bermen, rekening mag houden met alle omstandigheden van de
zaak, met inbegrip van de specifieke omstandigheden die de voetganger betreffen;
Overwegende dat het middel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
29 april 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 228
1° KAMER - 30 april 2004

1º WRAKING - BURGERLIJKE ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - BEGRIP.
2º WRAKING - BURGERLIJKE ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - DOOR DE RECHTER
GESTELDE VRAAG - GEVOLG - REEDS BERECHTE ZAAK.
3º WRAKING - BURGERLIJKE ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - MISKENNING VAN HET
BESCHIKKINGSBEGINSEL.
1º Gewettigde verdenking veronderstelt dat de rechter niet in staat is op een onafhankelijke
en onpartijdige wijze uitspraak te doen in de zaak, of bij de openbare opinie gewettigde
twijfel wekt aangaande zijn geschiktheid om op die wijze uitspraak te doen 1. (Art. 828, 1°
Ger.W.)
2º Uit de door de rechter gestelde vraag dat de aangegane verbintenis "blijkbaar geen
enkele oorzaak heeft", volgt niet dat de rechter heeft laten blijken dat de zaak al berecht
was "nog voor hij het antwoord op de vraag kent". (Art. 828, 1° Ger.W.)
1 Cass., 23 dec. 2002, A.R. C.02.0615.F, nr. 687.
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3º Miskenning van het beschikkingsbeginsel, in de veronderstelling dat ze bewezen is,
vormt geen oorzaak voor gewettigde verdenking. (Art. 828, 1° Ger.W.)
(C. en V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0183.F)

I. Verzoek
Bij een met redenen omklede en ondertekende akte die op 19 april 2004 ter
griffie van het Hof van Beroep te Bergen is neergelegd, vragen de verzoekers de
wraking van mevrouw C. L., kamervoorzitter in het Hof van Beroep te Bergen.
Die magistraat heeft op 19 april 2004 de in artikel 836, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring gesteld waarin haar met redenen
omklede weigering om zich van de zaak te onthouden vervat is;
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het verzoek gegrond is op artikel 828, 1° van het Gerechtelijk Wetboek en de verzoekers een gewettigde verdenking jegens de betrokken
magistraat aanvoeren;
Overwegende dat gewettigde verdenking veronderstelt dat de rechter niet in
staat is op een onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen in de zaak,
of bij de openbare opinie gewettigde twijfel wekt aangaande zijn geschiktheid
om op die wijze uitspraak te doen;
Overwegende dat de partijen in een geschil betrokken zijn over verbintenissen
die door de heer Z. zijn aangegaan bij de overname van een aan een vennootschap Sari behorende handelszaak waarvan de verzoekers aandeelhouders waren
en waarvoor zij borg stonden in een leasingscontract;
Overwegende dat de verzoekers de betrokken magistraat verwijten dat zij op
de openbare terechtzitting van 15 december 2003 aan de partijen " de vraag
(heeft gesteld) over de geldigheid van de verbintenis (van de heer Z.) om het in
december 1991 gesloten leasingscontract over te nemen hoewel het blijkbaar
geen enkele oorzaak, geen enkele tegenprestatie heeft aangezien de aan de naamloze vennootschap Sari behorende handelszaak verkocht was voor 2.400.000
BEF en het bod geen verbintenis inhield om de leasing over te nemen en de borgen te bevrijden als een bestanddeel van de prijs van die handelszaak";
Dat de verzoekers staande houden dat "de bewoordingen van de vraag erop
wijzen dat de magistraat de zaak al berecht heeft nog voor zij het antwoord kende", dat het hof ven beroep "het gerechtelijk debat ontkracht en aldus de
(tegen)partij nieuwe verweermiddelen aan de hand doet";
Overwegende dat de zaak voor verdere behandeling is vastgesteld op de terechtzitting van 26 januari 2004 om de partijen in staat te stellen conclusies te
nemen;
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Overwegende dat erop dient te worden gewezen dat de gestelde vraag vermeldt dat de door de heer Z. aangegane verbintenis "blijkbaar geen enkele oorzaak heeft" zodat, in tegenstelling tot hetgeen de verzoekers aanvoeren, de betrokken magistraat geenszins heeft laten blijken dat de zaak al berecht was "nog
voor zij het antwoord op de vraag kende";
Overwegende dat miskenning van de beschikkingsbeginsel, in de veronderstelling dat ze bewezen is, aanleiding tot cassatieberoep zou kunnen geven maar
geen oorzaak voor gewettigde verdenking vormt;
Overwegende dat de bewering van de verzoekers als zou hun houding de magistraat kunnen ergeren, op geen enkel concreet gegeven gebaseerd is en een zuivere veronderstelling is;
Overwegende dat uit de omstandigheden van de zaak niet kan worden afgeleid
dat voorzitter C. L. niet in staat zou zijn de zaak te behandelen met de vereiste
sereniteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid of een gewettigde verdenking
over haar geschiktheid daartoe zou kunnen wekken;
Dat het verzoek niet gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het verzoek tot wraking;
Stelt de gerechtsdeurwaarder Roland Beernaert, Godshuisstraat 17, te Wolvertem (Meise) aan om het arrest ten verzoeke van de griffier binnen achtenveertig
uren te betekenen;
Veroordeelt de verzoekers in de kosten.
30 april 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. B. Pinchart, Bergen.

Nr. 229
1° KAMER - 30 april 2004

1º HUUR VAN GOEDEREN – PACHT – EINDE (OPZEGGING. VERLENGING. TERUGKEER.
ENZ.) - DOOR DE VRUCHTGEBRUIKER TOEGESTANE PACHT – VERPACHTING VOOR LANGER DAN
NEGEN JAAR – EINDE VAN HET VRUCHTGEBRUIK – VERKORTING VAN DE PACHTDUUR DOOR DE
EIGENAAR - VOORWAARDEN.
2º VRUCHTGEBRUIK. GEBRUIK EN BEWONING – ONROEREND GOED –
DOOR DE VRUCHTGEBRUIKER TOEGESTANE PACHT – VERPACHTING VOOR LANGER DAN NEGEN JAAR
– EINDE VAN HET VRUCHTGEBRUIK – VERKORTING VAN DE PACHTDUUR DOOR DE EIGENAAR VOORWAARDEN.
3º ARBITRAGEHOF – CASSATIEMIDDEL – PREJUDICIËLE VRAAG – HOF VAN CASSATIE
- VERPLICHTING.
4º PREJUDICIËLE VRAAG – ARBITRAGEHOF – CASSATIEMIDDEL – PREJUDICIËLE
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– HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING.

1º en 2° Als de vruchtgebruiker alleen een pacht heeft toegestaan voor langer dan negen
jaar, kan hij die de blote eigendom heeft en volle eigenaar is geworden bij het einde van
het vruchtgebruik, eisen dat de pachtduur wordt beperkt tot aan het verstrijken van de
negenjarige periode waarin de pacht zich bij het eindigen van het vruchtgebruik bevindt,
ook al is de verhuring onderworpen aan de Pachtwet, zonder dat hij gebonden is door de
grond- en vormvoorwaarden die de Pachtwet voor de opzegging door de verpachter
bepaalt en zonder dat de pachter zich daartegen kan verzetten op grond van art. 4,
tweede lid Pachtwet1. (Art. 595, tweede lid B.W.)
3º en 4° Wanneer een vraag, bedoeld in art. 26, §1, 3° Bijzondere Wet Arbitragehof, bij
wege van een middel voor het Hof van Cassatie wordt opgeworpen, meer bepaald een
vraag over de schending, door art. 595, tweede lid B.W., van de artt. 10 en 11 G.W.,
moet het Hof van Cassatie, in de regel, het Arbitragehof verzoeken over die vraag
uitspraak te doen. (Art. 595, tweede lid B.W.; Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof)
(U. e.a. T. L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0591.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 26 juni 2001 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)

IV. Beslissing van het Hof
Over de door de verweerders tegen het middel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid: het middel vertoont geen belang:
Overwegende dat de verweerders staande houden dat het bestreden vonnis, op
de daarin uiteengezette gronden waartegen het middel niet opkomt, afleidt “dat
de eisers persoonlijk en de verweerders door een pacht gebonden zijn” en dat
“het het dus niets uitmaakt dat de pachtovereenkomst oorspronkelijk is gesloten
door de verweerders en wijlen R.N., de vruchtgebruiker”; dat zij daaruit besluiten dat het bestreden vonnis, op grond van die niet door het cassatieberoep bekritiseerde beslissing, naar recht verantwoord blijft;
Overwegende dat bestreden vonnis, dat uitspraak doet over het bestaan van
een pachtovereenkomst, dat ten principale door de eisers wordt betwist, niet beslist dat de eisers “persoonlijk” door de litigieuze pacht zijn gebonden, maar het
bestaan vaststelt van een pacht die door de vruchtgebruiker is aangegaan bij
wiens overlijden de eisers “het geheel van de goederen in hun hoedanigheid van
‘volle eigenaars’ hebben gerecupereerd”;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
1 Cass., 2 april 1998, A.R. C.99.0275.N, nr. 186.

756

HOF VAN CASSATIE

30.4.04 - Nr. 229

Over het middel
Overwegende dat, krachtens artikel 595, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek, verhuring door de vruchtgebruiker alleen voor langer dan negen jaren, ingeval het vruchtgebruik ophoudt, ten aanzien van de blote eigenaar slechts verbindend is voor de tijd die nog overblijft hetzij van de eerste periode van negen
jaren, indien partijen zich nog daarin bevinden, hetzij van de tweede periode, en
zo verder, op zulke wijze dat de huurder enkel recht heeft op het genot gedurende de gehele periode van negen jaren, waarin hij zich bevindt;
Overwegende dat, in de uitlegging die het Hof van dat artikel geeft, hij die de
blote eigendom heeft en volle eigenaar is geworden bij het einde van het vruchtgebruik, kan eisen dat de pachtduur wordt beperkt tot aan het verstrijken van de
negenjarige periode waarin de pacht zich bij het eindigen van het vruchtgebruik
bevindt, ook al is de verhuring onderworpen aan de Pachtwet, zonder dat hij gebonden is door de grond- en vormvoorwaarden die voornoemde wet voor de opzegging door de verpachter bepaalt en zonder dat de pachter zich daartegen kan
verzetten op grond van artikel 4, tweede lid van die wet ;
Overwegende dat de verweerders staande houden dat artikel 595, inzonderheid
tweede lid van het Burgerlijk Wetboek, in die uitlegging de artikelen 10 en 11
van de Grondwet schendt, doordat het tussen de huurder die met een vruchtgebruiker een pacht heeft gesloten en de huurder die een pacht met een eigenaar
heeft gesloten, een ongeoorloofd onderscheid maakt wanneer het vruchtgebruik
eindigt, waarbij eerstgenoemde niet alleen het voordeel verliest van de lange
duur van de door de vruchtgebruiker toegestane pacht, maar vooral de waarborg,
die inzonderheid door artikel 4, tweede lid van de Pachtwet wordt verleend, van
een regelmatige opzegging, die met inachtneming van de wettelijke vormvereisten en termijnen ter kennis wordt gebracht en, indien de pachter er niet mee heeft
ingestemd, gerechtelijk wordt bekrachtigd;
Overwegende dat het Hof, met toepassing van artikel 26 van de bijzondere wet
van 6 januari 1989, het Arbitragehof de in het dictum weergegeven vraag dient te
stellen;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Houdt de uitspraak aan tot het Arbitragehof de onderstaande prejudiciële vraag
zal hebben beantwoord:
Worden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet geschonden door artikel 595,
tweede lid van het Burgerlijk Wetboek, in de uitlegging ervan dat de blote eigenaar die, wanneer de vruchtgebruiker de huurder een pacht heeft toegestaan, verpachter wordt zodra het vruchtgebruik eindigt, verplicht is de pachtovereenkomst
in acht te nemen, niettemin, hoe dan ook, kan vragen de pachtduur te beperken
tot de negenjarige periode die loopt bij het eindigen van het vruchtgebruik, zonder daarbij gebonden te zijn door de grond- en vormvoorwaarden die de Pachtwet van 4 november 1969 inzake opzegging oplegt, waarbij de pachter in dat geval de bescherming verliest die deze wet hem normalerwijze biedt en met name
geen aanspraak kan maken op het voordeel van artikel 4, tweede lid van de
Pachtwet, terwijl iedere andere pachter, die houder is van een pachtovereen-

Nr. 229 - 30.4.04

HOF VAN CASSATIE

757

komst, in alle omstandigheden het voordeel van dat artikel kan eisen?
30 april 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Draps en T'Kint.

Nr. 230
1° KAMER - 30 april 2004

1º LEVENSONDERHOUD - BIJDRAGE IN HET ONDERHOUD EN DE
OPVOEDING VAN DE KINDEREN - ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING VOORAFGAANDE OVEREENKOMST - UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD - HERZIENINGSCLAUSULE VERBINDENDE KRACHT - GEVOLG.
2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED —
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING VOORAFGAANDE OVEREENKOMST - UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD TEN VOORDELE VAN DE
KINDEREN - HERZIENINGSCLAUSULE - VERBINDENDE KRACHT - GEVOLG.
3º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) VERBINDENDE KRACHT - ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING - VOORAFGAANDE
OVEREENKOMST - UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD TEN VOORDELE VAN DE KINDEREN HERZIENINGSCLAUSULE - GEVOLG.
1º, 2° en 3° De rechter schendt art. 1134 B.W. wanneer hij, enerzijds, vaststelt dat de
partijen, die door onderlinge toestemming uit de echt zijn gescheiden, in hun
voorafgaande overeenkomsten bepaald hebben dat het bedrag van eisers
onderhoudsuitkering ten voordele van de kinderen "herzien kan worden volgens de
respectieve inkomsten van de ouders en de behoeften van de kinderen" en, anderzijds,
afwijzend beschikt op eisers vordering tot wijziging van zijn bijdrage op grond dat niet kan
worden geoordeeld dat hij bewijst dat nieuwe omstandigheden buiten zijn wil om, die zijn
financiële toestand aanzienlijk hebben gewijzigd, hem voortaan zullen beletten de door
hem aangegane verbintenissen na te komen1. (Art. 1134 B.W.)
(G. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0201.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen, op 30 mei en 14 november
2001 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
(...);
1 Zie Cass., 14 april 1994, A.R. 9625, nr. 177.
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IV. Beslissing van het Hof
In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het vonnis van 30 mei 2001:
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door verweerster aan het cassatieberoep tegengeworpen en hieruit afgeleid dat het verzoekschrift noch de uiteenzetting van de middelen noch de vermelding bevat van de bepalingen waarvan de
schending wordt aangevoerd;
Overwegende dat het verzoekschrift, krachtens artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek, de uiteenzetting van de middelen van eiser, zijn conclusie en de
vermelding bevat van de wettelijke bepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd;
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het vonnis van 14 november
2001:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de overeenkomst die wettig is aangegaan, de partijen tot wet
strekt; dat ze niet kan worden herroepen dan met hun toestemming of op de
gronden die door de wet zijn erkend; dat ze door de partijen te goeder trouw en
zonder misbruik van recht ten uitvoer moet worden gebracht;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het bestreden vonnis van 30 mei
2001 blijkt dat de partijen, die door onderlinge toestemming uit de echt zijn gescheiden, in hun voorafgaande overeenkomsten, vastgesteld door een authentieke
akte van 8 november 1994, met name hebben bepaald dat het bedrag van de bijdrage van eiser ten voordele van de kinderen "herzien kan worden volgens de
respectieve inkomsten van de ouders en de behoeften van de kinderen";
Overwegende dat het bestreden vonnis van 14 november 2001, dat, na een
analyse van eisers financiële situatie, afwijzend beschikt op zijn vordering tot
wijziging van zijn bijdrage, op grond "dat men er niet van kan uitgaan dat [eiser]
aantoont dat nieuwe omstandigheden buiten zijn wil om, die zijn financiële toestand aanzienlijk hebben gewijzigd, hem voortaan zullen beletten de verbintenissen na te komen die hij op 8 november 1994 heeft aangegaan voor zijn
kinderen", de herziening van eisers bijdrage afhankelijk maakt van voorwaarden
die niet voorzien zijn in de overeenkomst van de partijen, de verbindende kracht
van die overeenkomst miskent en bijgevolg artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep, in zoverre het gericht is tegen het bestreden vonnis van 30 mei 2001;
Vernietigt het bestreden vonnis van 14 november 2001;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis;
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Houdt de kosten aan totdat de bodemrechter hierover uitspraak zal hebben gedaan;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Doornik, zitting houdende in hoger beroep.
30 april 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Mahieu en De Bruyn.

