ARRESTEN VAN HET

HOF VAN CASSATIE
JAARGANG 2004 / NR. 6 – 7 - 8

MET DE CONCLUSIES EN ANNOTATIES
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
BEZORGD DOOR DE LEDEN
VAN HET HOF VAN CASSATIE

ARRESTEN JUNI – JULI – AUGUSTUS 2004
NRS 294 TOT 374

Nr. 294 - 1.6.04

HOF VAN CASSATIE

961

Nr. 294
2° KAMER - 1 juni 2004

1º VERJARING – STRAFZAKEN – STRAFVORDERING – SCHORSING – ART. 24 V.T.SV. WETSWIJZIGING – WERKING IN DE TIJD.
2° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN – WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE – WERKING IN DE TIJD – VERJARING VAN DE STRAFVORDERING –
SCHORSING – ART. 24 V.T.SV. - WETSWIJZIGING – TOEPASSING.
1° en 2º Uit de omstandigheid dat de wet de nieuwe schorsingsregeling van artikel 24
Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering verbindt aan misdrijven die
gepleegd zijn na de inwerkingtreding van artikel 33 van de programmawet van 5
augustus 2003, volgt dat voor de daarvoor gepleegde misdrijven de schorsingsregeling
geregeld wordt door artikel 24 Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering,
zoals het bestond vóór de inwerkingtreding van de wet van 16 juli 2002 1. (Art. 24 V.T.Sv.;
Art. 3 en 5.2 Wet van 16 juli 2002; Art. 33 Programmawet van 5 augustus 2003)
(D.)

ARREST

(A.R. P.04.0292.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 9 januari 2004 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 3 van de wet van 16 juli 2002 tot wijziging van verschillende bepalingen teneinde inzonderheid de verjaringstermijnen voor de nietcorrectionaliseerbare misdrijven te verlengen, artikel 24 Voorafgaande Titel van
het Wetboek van Strafvordering vervangt; dat naar luid van artikel 5.2 van de
wet de nieuwe bepaling in werking treedt op de eerste dag van de twaalfde
maand na die waarin de wet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad; dat de
vermelde wet werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 5 september
2002 zodat het artikel 3 in werking trad op 1 september 2003;
1 Zie Cass., 30 maart 2004, A.R. P.04.0092.N, nr. 172, waar een identieke prejudiciële vraag aan het
Arbitragehof gesteld werd.
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Overwegende dat artikel 33 van de programmawet van 5 augustus 2003 enkele
woorden toevoegt aan artikel 5.2 van de wet van 16 juli 2002 zodat volgens de
aangevulde tekst de nieuwe versie van artikel 24 Voorafgaande Titel van het
Wetboek van Strafvordering slechts van toepassing is op de misdrijven begaan
na de inwerkingtreding van de wet van 16 juli 2002; dat artikel 34 van de programmawet bepaalt dat artikel 33 van deze wet die een aanvulling aanbrengt aan
artikel 5.2 van de wet van 16 juli 2002, in werking treedt op 1 september 2003,
datum waarop naar luid van artikel 5.2 van de wet van 16 juli 2002 ook artikel 3
daarvan in werking treedt;
Overwegende dat uit de omstandigheid dat de wet de nieuwe schorsingsregeling verbindt aan misdrijven die gepleegd zijn na de inwerkingtreding van artikel
33 van de programmawet van 5 augustus 2003, volgt dat voor de daarvoor gepleegde misdrijven de schorsingsregeling geregeld wordt door artikel 24 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering zoals het bestond vóór de inwerkingtreding van de wet van 16 juli 2002;
Dat het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat eiseres aanvoert dat in de mate artikel 5.2 van de wet van 16
juli 2002, zoals dit werd aangevuld door artikel 33 van de programmawet van 5
augustus 2003, aldus dient te worden geïnterpreteerd dat de verjaring van de
strafvordering wegens een misdrijf dat gepleegd werd voor 1 september 2003 geschorst wordt vanaf de inleidingszitting ingevolge het oude artikel 24 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, terwijl de verjaring van de strafvordering wegens eenzelfde misdrijf dat gepleegd werd vanaf 1 september 2003, niet
zal worden geschorst vanaf de inleidingszitting, deze wetsbepaling tot gevolg
heeft dat de beklaagde die een misdrijf pleegt vóór 1 september 2003 in een merkelijk ongunstigere positie verkeert op het vlak van de verjaring van de strafvordering dan de beklaagde die een misdrijf pleegt vanaf 1 september 2003; dat hij
verder aanvoert dat dergelijke verschillende behandeling ten aanzien van de verjaring van de strafvordering berust op geen enkele objectieve en redelijke rechtvaardiging, zodat het bestreden vonnis de artikelen 3 en 5.2 van de wet van 16
juli 2002, deze laatste bepaling zoals aangevuld door artikel 33 van de programmawet van 5 augustus 2003 de grondwettelijke regels van de gelijkheid van de
Belgen en de non-discriminatie schendt;
Overwegende dat eiseres dienvolgens vraagt het Arbitragehof een prejudiciële
vraag te stellen:
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Schort de uitspraak over het tweede onderdeel en over de gegrondheid van het
cassatieberoep op totdat het Arbitragehof bij wege van prejudiciële beslissing
uitspraak zal hebben gedaan over de volgende vraag:
Schenden de artikelen 3 en 5.2 van de wet van 16 juli 2002 tot wijziging van
verschillende bepalingen teneinde inzonderheid de verjaringstermijn voor de
niet-correctionaliseerbare misdaden te verlengen, zoals aangevuld door artikel 33
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van de programmawet van 5 augustus 2003, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre deze bepalingen inhouden dat de verjaring van de strafvordering
wegens een misdrijf dat gepleegd werd vóór 1 september 2003 geschorst wordt
vanaf de inleidingszitting ingevolge het oude artikel 24 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, terwijl de verjaring van de strafvordering wegens éénzelfde misdrijf dat gepleegd werd vanaf 1 september 2003 niet wordt geschorst
vanaf de inleidingszitting?;
Houdt de kosten aan.
1 juni 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. H. Van Bavel, Brussel.

Nr. 295
2° KAMER - 1 juni 2004

1º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - RECHTSPLEGING TER ZITTING BESCHULDIGDE DIE NIET IN PERSOON VERSCHIJNT - VERTEGENWOORDIGING DOOR RAADSMAN MET
TOESTEMMING VAN HET HOF - RECHT VAN VERDEDIGING - TOEPASSING.
2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN RECHTSPLEGING TER ZITTING - BESCHULDIGDE DIE NIET IN PERSOON VERSCHIJNT VERTEGENWOORDIGING DOOR RAADSMAN MET TOESTEMMING VAN HET HOF - TOEPASSING.
1º en 2° Het recht van verdediging is niet miskend wanneer de beschuldigde voor het hof
van assisen op zijn uitdrukkelijk verzoek gedurende het hele proces ter terechtzitting door
zijn raadsman met toestemming van dit hof is vertegenwoordigd; het mondelinge karakter
van het debat voor het hof van assisen doet hieraan niets af1.
(T.)

ARREST

(A.R. P.04.0413.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten op 19 februari 2004 gewezen
door het Hof van Assisen van de Provincie Oost-Vlaanderen waarbij uitspraak
gedaan wordt over de tegen eiser ingestelde strafvordering en zijn onmiddellijke
aanhouding.
II. Rechtspleging voor het Hof
1 Ook bij de rechtspleging voor het hof van assisen lijkt de verplichte persoonlijke verschijning niet
verenigbaar met de vereisten bepaald in art. 6 E.V.R.M.: de beschuldigde heeft immers ook het recht
zijn verdediging vrij te organiseren op een wijze die hij het meest opportuun acht voor zijn belangen.
Deze regel werd door verscheidene arresten van het E.H.R.M. en van het Hof bevestigd, zie Hof
Mensenrechten, arrest POITRIMOL van 23 nov. 1993, Publ. Cour eur. D.H., Serie A, nr. 277 en arrest
VAN GEYSEGHEM van 21 jan. 1999, Recueil des arrêts et décisions, 1999-I; Cass., 16 maart 1999, A.R.
P.98.8861.N, nr. 158; 15 feb. 2000, A.R. P.98.0760.N, nr. 122.
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Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
(...)
2. Tweede middel
Overwegende dat het recht van verdediging niet is miskend wanneer de beschuldigde voor het hof van assisen op zijn uitdrukkelijk verzoek gedurende het
hele proces ter terechtzitting door zijn raadsman met toestemming van dit hof is
vertegenwoordigd; dat het mondelinge karakter van het debat voor het hof van
assisen hieraan niet afdoet;
Dat het middel faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
1 juni 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. N. Aernoudts, Gent.

Nr. 296
2° KAMER - 1 juni 2004

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 —
REGLEMENTSBEPALINGEN — ART. 2 — ART. 2.13 - BESTUURDER - BEGRIP - SKEELER OF
ROLSCHAATSER - TOEPASSING.
2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 —
REGLEMENTSBEPALINGEN — ART. 2 — ART. 2.14 - VOERTUIG - BEGRIP - SKEELERS OF
ROLSCHAATSEN - TOEPASSING.
1º en 2° Naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de rechter, met opgave van
redenen, oordeelt dat de rolschaatsen waarmee een persoon zich als skeeler
voortbeweegt, een voertuig zijn in de zin van artikel 2.14 Wegverkeersreglement en dat
deze persoon niet een spelende voetganger, maar een bestuurder is in de zin van artikel
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2.13 Wegverkeersreglement1 2.
(A. T. G. e.a.)

ARREST

(A.R. P.04.0579.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis, op 18 maart 2004 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt.
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 in een verzoekschrift een middel voor.
De eisers sub II stellen in een verzoekschrift een middel voor.
De verzoekschriften zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
(...)
B. Onderzoek van het middel van de eiseres sub I
Overwegende dat de appèlrechters met de redenen, vermeld in het bestreden
vonnis (blz. 7 en 8), hun beslissing dat de "rolschaatsen", waarmee eiseres zich
als "skeeler" voortbewoog, een voertuig zijn in de zin van artikel 2.14 Wegverkeersreglement en dat eiseres niet een spelende voetganger maar een bestuurder
is in de zin van artikel 2.13 Wegverkeersreglement, naar recht verantwoorden;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat, voor het overige, het middel, in zoverre het schending aanvoert van artikel 15.2, tweede lid Wegverkeersreglement en derhalve van de artikelen 418 en 420 Strafwetboek, is afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van artikel 2.13 en 2.14 Wegverkeersreglement, mitsdien niet tot cassatie
kan leiden;
1 Artikel 2 van het KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer werd inmiddels aangepast door artikel 3 van het KB van 4 april 2003, waardoor
"verplaatsingsmiddelen met wielen of wieltjes die uitsluitend met behulp van spierkracht door de
gebruiker worden voortbewogen en die niet beantwoorden aan de bepaling over het rijwiel"
gelijkgesteld worden met voertuigen. Deze bepaling trad slechts in werking op 1 jan. 2004 en was
derhalve nog niet van kracht op het ogenblik van de feiten.
2 Zie Cass., 4 dec. 1961, Bull. en Pas. 1962, I, 425 en R.W. 1961-62, k. 2543: in dit arrest oordeelde
het Hof dat een autoped, bestuurd door een kind, niet kon beschouwd worden als een voertuig. In de
zaak die aanleiding gaf tot het geannoteerde arrest hielden de appèlrechters rekening met de
specifieke omstandigheden van de zaak en met het feit dat rolschaatsen of skeelers niet meer louter
gebruikt worden door kinderen en derhalve niet langer als een "speeltuig" in de strikte betekenis van
het woord kunnen beschouwd worden. Een skeeler kan volgens de appèlrechters niet gelijkgesteld
worden met een voetganger, omdat hij aan de verplichting tot het volgen van de verhoogde of
gelijkgrondse berm niet kan voldoen en omdat hij zich sneller voortbeweegt dan een voetganger,
zodat de reactietijd van de andere weggebruikers beduidend korter is.
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Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
1 juni 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. J. Verheyen, Hasselt, C. Raymaekers, Antwerpen, en J. Rowies,
Hasselt.

Nr. 297
2° KAMER - 2 juni 2004

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — AFSTAND — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ - ADVOCAAT - TUSSENKOMST - VOORWAARDEN.
Het Hof slaat acht op de afstand van een cassatieberoep dat is ingesteld door de vrijwillig
tussengekomen partij, hoewel die afstand is gedaan door een advocaat van wie niet blijkt
dat hij drager is van een bijzondere volmacht en die geen advocaat bij het Hof van
Cassatie is, wanneer die afstand niet gelijkstaat met een afstand van rechtsvordering1.
(Art. 6 Wet 16 feb. 1961; Artt. 420bis en 425 Sv.)
(B. e.a. T. L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0339.F)

Met de notitie overeenstemmend arrest.
2 juni 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Bruyn en F. Van den Noortgaete, Nijvel.

Nr. 298
2° KAMER - 2 juni 2004

HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN.
VERKLARING VAN DE JURY - VERKLARING VAN DE JURY - NIET GOEDGEKEURDE
DOORHALINGEN - GEVOLG.
De niet-goedgekeurde doorhalingen in de verklaring van de jury tasten het arrest van het
1 Zie Cass., 10 okt. 2001, A.R. P.01.0942.F, nr. 540; zie ook Cass., 2 sept. 1997, A.R. P.96.1632.N,
nr. 326; 16 juni 1999, A.R. P.98.1528.F, nr. 364.
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hof van assisen niet aan, wanneer de werkelijke wil van de jury blijkt uit andere
vermeldingen in die verklaring, uit de vermeldingen van het proces-verbaal van de
terechtzitting en uit de vermeldingen van het arrest1. (Artt. 78 en 345 Sv.)
(A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0389.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 19 februari 2004 gewezen
door het Hof van Assisen van de provincie Namen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
(...)
IV. Beslissing van het Hof
A. Op het cassatieberoep van D.A.:
Over het middel:
Overwegende dat in de verklaring van de jury die bij het proces-verbaal van de
terechtzitting van 18 februari 2004 is gevoegd, op de vraag nummer 114 of eiser,
als verzwarende omstandigheid, opzettelijk heeft gedood om een afpersing te
vergemakkelijken of de straffeloosheid ervan te verzekeren, het antwoord "neen"
is geschrapt en vermeld wordt "7 ja tegen 5 stemmen neen - ja met zeven stemmen tegen vijf", samen met een paraaf;
Overwegende dat dit proces-verbaal vermeldt: "De hoofdman van de jury staat
op en leest de verklaring van de jury op de aan die jury gestelde vragen, in de
vorm voorgeschreven bij artikel 348 van het Wetboek van Strafvordering, na de
formule van [voormeld] artikel 348 te hebben uitgesproken; het antwoord van de
jury is: [...] ja met zeven stemmen tegen vijf op de vragen: 114, 118, 174, [...];
het hof trekt zich terug in raadkamer om de verklaring van de jury te onderzoeken; na voltooiing van het onderzoek komt het hof terug binnen in openbare terechtzitting; de voorzitter ondertekent de verklaring van de jury en laat ze ondertekenen door de griffier in tegenwoordigheid van de jury [...]; de verklaring van
de jury is zeven stemmen tegen vijf voor de hoofdfeiten die opgesomd worden in
de vragen met nummer 114, 118 en 174, zodat de voorzitter de terechtzitting
schorst en het hof zich terugtrekt om te beraadslagen overeenkomstig artikel 351
van het Wetboek van Strafvordering [...]; na de beraadslaging [...] leest de voorzitter de bij het proces-verbaal gevoegde verklaring van het hof voor";
1 Het O.M. concludeerde tot verwerping van het cassatieberoep van G. en tot gedeeltelijke
vernietiging op het cassatieberoep van A. Het meende dat het enige middel gegrond was en merkte
op dat de niet-goedgekeurde doorhalingen in de verklaring van de jury geacht worden niet bestaan te
hebben (Artt. 78 en 345 Sv.). Zie Cass., 2 dec. 1992, A.R. 271, nr. 766; 9 jan. 1996, A.R.
P.95.0348.N, nr. 21.
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Dat het arrest daarenboven vermeldt op bladzijde 12: "Gelet op de verklaring
van de jury op de haar door de voorzitter voorgelegde vragen: [...] bevestigend
met zeven stemmen tegen vijf wat betreft de vragen met nummers 114, 118, 174
[...]";
Overwegende dat hieruit blijkt dat de jury op de vraag met nummer 114 bevestigend heeft geantwoord met zeven stemmen tegen vijf;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
B. Op het cassatieberoep van M.G.:
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.
2 juni 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Dejemeppe – Gedeeltelijk andersluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. Draps.

Nr. 299
2° KAMER - 2 juni 2004

BEWIJS — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - VERHOOR IN HET ALGEMEEN INVERDENKINGGESTELDE - PROCES-VERBAAL VAN VERHOOR - VERKLARINGEN - CORRECTIE.
De verbalisanten hoeven in de tekst zelf van de verklaringen die in het proces-verbaal van
het verhoor van de inverdenkinggestelde vermeld worden, de door laatstgenoemde
betwiste bewoordingen niet te verbeteren. (Art. 47bis, §4 Sv.)
(C. T. Mr. KERSTENNE, handelend in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de B.V.B.A. IMMO TEX)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0627.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 1 april 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
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Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het middel het arrest bekritiseert, in zoverre het weigert het
proces-verbaal van 4 februari 2003 met eisers verhoor nietig te verklaren;
Overwegende dat artikel 47bis, §4 van het Wetboek van Strafvordering, enerzijds bepaalt dat men aan het einde van het verhoor de ondervraagde persoon het
proces-verbaal van zijn verhoor te lezen geeft, tenzij hij vraagt dat het hem wordt
voorgelezen, en, anderzijds, dat die persoon wordt gevraagd of hij zijn verklaringen wil verbeteren of daaraan iets wil toevoegen;
Overwegende dat uit die bepaling niet blijkt dat de verbalisanten, in de tekst
zelf van de verklaringen in het proces-verbaal van verhoor van de beklaagde, de
bewoordingen zouden moeten verbeteren die door laatstge-noemde worden betwist;
Overwegende, voor het overige, dat de in het middel aangevoerde miskenning
van het algemeen beginsel van het recht van verdediging uitsluitend is afgeleid
uit de vergeefs aangevoerde schending van voormeld artikel 47bis, §4;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
2 juni 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. J.-M. Defourny, Luik en F. Kuty, Luik.

Nr. 300
1° KAMER - 3 juni 2004

1º EIGENDOM - GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM - GROEP VAN GEBOUWEN - MEDEEIGENAARS VAN EEN GEBOUW - VERENIGING - GEOORLOOFDHEID - GEVOLG RECHTSPERSOONLIJKHEID.
2º VORDERING IN RECHTE - GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM - GROEP VAN
GEBOUWEN - MEDE-EIGENAARS VAN EEN GEBOUW - VERENIGING - GEOORLOOFDHEID - GEVOLG RECHTSPERSOONLIJKHEID.
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1º en 2° Mede-eigenaars van een gebouw behorend tot een groep van gebouwen kunnen
geen vereniging vormen die afgezonderd is van de vereniging van de mede-eigenaars
van de gebouwen van die groep en die aldus een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid zou
kunnen verkrijgen om in rechte op te treden 1. (Artt. 577-3, eerste lid, 577-5, §1 en 577-9,
§1 B.W.)
(KUSTSTADBOUWBEDRIJF N.V. T. VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS VAN DE RESIDENTIE WESTHINDER
SECTIE I e.a.)

ARREST

(A.R. C.01.0507.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 28 oktober 1999 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. Feiten
De voorziening vermeldt volgende feitelijke gegevens en procedurele antecedenten:
1. Eiseres, de NV Kuststadbouwbedrijf, richtte in De Panne op grond toebehorend aan tweede verweerster, de NV Imstad een groep van 3 appartementsgebouwen op genaamde residentie Westhinder en bestaande uit de gebouwen Westhinder sectie I, Noordhinder en Zuidhinder.
De basisakte voor de residentie Westhinder, de groep van gebouwen, werd op
16 december 1986 verleden door notaris V. met standplaats te Oostduinkerke.
Op diezelfde datum werd door deze notaris eveneens de basisakte verleden
voor de residentie Westhinder sectie I.
2. De algemene vergadering van de residentie Westhinder sectie I kwam een
1 (Rechtsleer:) R. TIMMERMANS, “Het spanningsveld tussen de mede-eigenaar en de vereniging van
mede-eigenaars in het nieuwe appartementsrecht”, R.W. 1995-96, (65) 74; R. TIMMERMANS, “Groepen
van gebouwen”, in: Onroerend goed in de praktijk, nr. 4, 32; A. BRODER, S. WELKENHUYSEN & P. DE
SOETE, “Commentaire de la loi modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives à la
propriété”, Rev. not. b., 1995, (78) 86; P. DE PAGE, I. DE STEFANI & L.P. MARCELIS, “L'assemblée
générale. Questions pratiques”, in: P. DE PAGE, P. DEHAN & R. DE VALKENEER (eds), La pratique de la
copropriété, Brussel, Bruylant, 1996, nr. 97; C. MOSTIN, “La copropriété forcée des immeubles bâtis:
un terrain fertile en réflexion”, in: Formation permanente CUP (ed.), Le point sur le droit des biens,
Luik, 2000, 13-16; N. VERHEYDEN-JEANMART & C. MOSTIN, “La loi du 30 juin 1994 autorise-t-elle la
création de sous-divisions et le fonctionnement d'assemblées générales particulières?”, Rev. not. b.,
1997, (450) 460-461; (rechtspraak:) J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY & H. VUYE, “Overzicht van
rechtspraak, Zakenrecht 1994-2000”, T.P.R., 2001, (837) 984 en het aldaar geciteerd vonnis van de
Vrederechter van Veurne van 4 september 1997 (d.i. het te dezen beroepen vonnis), bijgetreden door
N. VERHEYDEN-JEANMART, P. COPPENS & C. MOSTIN, “Examen de jurisprudence (1989-1998). Les biens”,
R.C.J.B. 2000, (291) 386; Kh. Antwerpen, 27 juni 1997, P & B, 1998, 183. Contra: H. VANDENBERGHE,
“Zakenrecht. III. Mede-eigendom”, in: Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, StoryScientia, 1997, 144; F. HEYVAERT, “De basisakte”, in: Het mede-eigendomsrecht geactualiseerd,
Brugge, Die Keure, 1996, 105-106; S. COUNE & M. DESSART, “Du devenir des indivisions particulières
sous l'empire de la loi du 30 juin 1994 modifiant et complétant les dispositions du Code civil
relatives à la propriété”, Act. Dr. 2000, (300) 317.
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eerste maal bijeen op 12 maart 1989.
3. Later realiseerde eiseres het naastliggend appartementsgebouw genaamd residentie Alexandra.
De basisakte voor de residentie Alexandra werd op 29 september 1989 verleden door notaris V.D. met standplaats te De Panne.
4. Bij notariële akte verleden op 22 december 1989 door notaris V.D. vestigden tweede verweerster en eiseres, optredend in eigen naam en "als volmachtdragers van de mede-eigenaars van de residentie Westhinder sectie I voor wie zij
zich sterk maakten", een erfdienstbaarheid van doorgang ten eeuwigen titel lastens de residentie Westhinder sectie I en ten voordele van de residentie Alexandra en het gebouw fase III van het complex Westhinder (later genoemd de residentie Zuidhinder).
Bedoeling was dat de eigenaars of hun aangestelden van de residentie Alexandra en de residentie Zuidhinder met hun auto's, fietsen, bromfietsen en andere via
de parking van de residentie Westhinder sectie I toegang zouden hebben tot de
parkings, garages en kelders van hun gebouwen.
5. In de loop van de constructie van de residentie Alexandra werd er een opening gemaakt in de kelderwand van de residentie Westhinder sectie I, waardoor
de doorgang tussen de beide parkeergarages tot stand kwam.
6. De feitelijke situatie van de parkings kan weergegeven worden als volgt:
- er is een gemeenschappelijke in- en uitrit en poort voor zowel de eigenaars
en de gebruikers van een parking onder het gebouw Westhinder sectie I, als voor
de eigenaars en de gebruikers van een parking onder het gebouw Zuidhinder;
- de eigenaars en de gebruikers van een parking onder de residentie Alexandra
hebben toegang en nemen uitweg over de doorgangen in de parkeergarage onder
het gebouw Westhinder sectie I en langs diezelfde gemeenschappelijke in- en
uitrit en poort.
7. Tijdens de tweede algemene vergadering van de eigenaars van de residentie
Westhinder sectie I op 11 maart 1990 besliste een meerderheid van de aanwezigen om het probleem van de ondergrondse doorgang tussen de parkeergarage
van de Alexandra en die van de Westhinder sectie I aanhangig te maken bij de
kort geding rechter.
Uit het dossier blijkt niet dat er ooit een kort geding procedure gevoerd werd.
8. Bij notariële akte verleden op 31 oktober 1990 door notaris V.D. wijzigde
eiseres de basisakte van de residentie Alexandra. 3 autostaanplaatsen in de parking van de Alexandra werden omgevormd tot een gemeenschappelijke fietsenberging ten voordele van de eigenaars van de residentie Westhinder.
9. Ondertussen werden er onderhandelingen gevoerd tussen de eiseres en de
eigenaars van de residentie Westhinder sectie I.
10. In februari 1992 riep de afgevaardigd bestuurder van eiseres de voorzitter
en 2 bijzitters van de algemene vergadering van de mede-eigenaars van de residentie Westhinder sectie I op in verzoening voor de Vrederechter te Veurne. Hij
wenste de rechtsgeldigheid van de akte van 22 december 1989 gevestigde erf-
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dienstbaarheid van doorgang door de Vrederechter te laten beoordelen. In ondergeschikte orde vorderde hij een recht van uitweg ten behoeve van de mede-eigenaars van de residentie Alexandra.
Deze verzoeningspoging mislukte.
11. Op 25 september 1992 werd eiseres ten verzoeke van de syndicus van de
residentie Westhinder sectie I gedagvaard voor de Vrederechter te Veurne. Uit
het dossier blijkt niet dat het ooit tot een vonnis kwam in die zaak.
12. Op 13 december 1993 dagvaardde de syndicus van de residentie Westhinder sectie I nogmaals de eiseres voor de Vrederechter te Veurne. Hij vorderde
dat de doorgang opnieuw dicht gemaakt zou worden onder verbeurte van een
dwangsom en vroeg schadevergoeding. Bij vonnis van 12 januari 1995 op tegenspraak verklaarde de Vrederechter de hoofdeis niet toelaatbaar. Hij overwoog dat
de syndicus zijn bevoegdheid te buiten ging, omdat de algemene vergadering enkel een mandaat gegeven had voor een procedure tegen de mede-eigenaars van
de residentie Alexandra, maar niet voor een procedure tegen eiseres.
Tegen dit vonnis werd geen beroep aangetekend.
13.a. Op 12 oktober 1995 daagde de eerste verweerster, de Vereniging van
mede-eigenaars van de residentie Westhinder sectie I, eiseres, de NV Kuststadbouwbedrijf, de tweede verweerster, NV Imstad, en de derde verweerster, de
Vereniging van mede-eigenaars van de Residentie Alexandra voor de Vrederechter te Veurne en vorderde zij:
- ten opzichte van de 3 verwerende partijen te zeggen voor recht dat de overeenkomst vastgelegd in de notariële akte van 22 december 1989, houdende de
vestiging van een erfdienstbaarheid van doorgang lastens haar eigendom ten
voordele van de eigendom van de residentie Alexandra, nietig is ingevolge een
gebrek aan toestemming vanwege de eigenaars van de residentie Westhinder sectie I;
- eiseres en de tweede verweerster te bevelen de doorgang tussen de ondergrondse parkeergarages van de residentie Alexandra en de residentie Westhinder
op duurzame wijze af te sluiten binnen de 10 dagen na het vonnis onder verbeurte van een dwangsom van 50.000 BEF per dag vertraging;
- de residentie Alexandra te bevelen de werken te laten uitvoeren en haar te
verbieden enige handeling te stellen ter verhindering van die werken onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 BEF per overtreding;
- de 3 verwerende partijen te veroordelen tot een vergoeding voor het gebruik,
de hinder, enz. van 50.000 BEF per maand vanaf 1 januari 1990, meer de gerechtelijke intrest.
13.b. Bij conclusie neergelegd ter griffie op 11 juni 1996 stelde de derde verweerster in ondergeschikte orde voor het geval de hoofdeis gegrond verklaard
zou worden, een tusseneis tot vrijwaring in tegen eiseres en de tweede verweerster en vroeg hen te veroordelen tot een schadevergoeding van 1 BEF ten provisionele titel.
13.c. Bij conclusie neergelegd ter griffie op 21 juni 1996 stelde eiseres een tegeneis in tot veroordeling van de eerste verweerster tot betaling van een schade-
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vergoeding van 38.000.000 BEF, meer de gerechtelijke intrest.
13.d. Bij vonnis van 4 september 1997 verklaarde de Vrederechter de hoofdeis
ontoelaatbaar. Hij overwoog dat de eerste verweerster bij gebreke aan rechtspersoonlijkheid niet over de vereiste hoedanigheid beschikt.
Daarnaast oordeelde hij dat de hoofdeis een actio negatoria inhoudt die niet
behoort aan eerste verweerster vermits zij geen eigenaar is van het lijdend erf.
Omwille van de ontoelaatbaarheid van de hoofdeis, verklaarde hij ook de tegeneis ontoelaatbaar.
En hij oordeelde dat de tusseneis in vrijwaring niet beslecht moest worden,
omdat deze in ondergeschikte orde geformuleerd was voor het geval de hoofdeis
gegrond verklaard werd.
13.e. Bij verzoek neergelegd ter griffie op 18 december 1997 stelde de eerste
verweerster hoger beroep in.
Zij vordert het vonnis van de Vrederechter te hervormen haar oorspronkelijke
eis toe te kennen.
13.f. In haar conclusie neergelegd ter griffie op 14 mei 1998 stelt de derde verweerster in ondergeschikte orde voor het geval het hoofdberoep gegrond verklaard zou worden incidenteel beroep in.
Zij vordert eiseres en de tweede verweerster te veroordelen tot vrijwaring en
tot een schadevergoeding van 1 BEF ten provisionele titel.
13.g. In haar conclusie neergelegd ter griffie op 28 september 1998 vordert eiseres van de eerste verweerster bij wijze van incidenteel beroep een schadevergoeding van 38.000.000 BEF, meer de intrest.
14.a. In haar conclusie neergelegd ter griffie op 30 november 1998 breidt de
eerste verweerster haar eis tegen eiseres uit; zij vordert thans ook een schadevergoeding van 500.000 BEF, meer de intrest, wegens tergende en roekeloze tegeneis.
IV. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 577-2, §9, 577-3 en 577-5 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De beslissing van het bestreden vonnis hervormt het vonnis van 4 september 1997 van
de vrederechter en verklaart de hoofdeis van eerste verweerster derhalve ontvankelijk en
zegt voor recht dat de beslissing van het bestreden vonnis dat de overeenkomst van 22 december 1989 tot vestiging van de erfdienstbaarheid van doorgang ten voordele van de residentie Alexandra en ten laste van de residentie Westhinder sectie I niet geldig is tot
stand gekomen bij gebrek aan toestemming van de mede-eigenaars van de residentie Westhinder sectie I op grond dat bij een complex van gebouwen de respectieve verenigingen
van mede-eigenaars van elk gebouw afzonderlijk over de rechtspersoonlijkheid beschikken. Naast de vereniging van mede-eigenaars van de groep van gebouwen kunnen nog
verenigingen van mede-eigenaars voor de afzonderlijke gebouwen bestaan. Het bestreden
vonnis besliste dat eerste verweerster de rechtspersoonlijkheid heeft en derhalve in rechte
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kan optreden op grond van volgende overwegingen:
"(...)
b. Toelaatbaarheid van de vordering.
i) a) Heeft de Vereniging van mede-eigenaars van de residentie Westhinder Sectie I de
rechtspersoonlijkheid?
1. Er bestaan twee strekkingen in de rechtspraak en de rechtsleer.
Volgens de eerste strekking kan er bij een complex van appartementsgebouwen slechts
één vereniging van mede-eigenaars met rechtspersoonlijkheid bestaan, namelijk de vereniging van mede-eigenaars van heel het complex.
Volgens de tweede strekking kan er bij een complex van appartementsgebouwen voor
elk gebouw afzonderlijk een vereniging van mede-eigenaars met rechtspersoonlijkheid
bestaan.
2. Het complex Westhinder bestaat uit 3 appartementsgebouwen, namelijk de gebouwen Westhinder sectie I, Noordhinder en Zuidhinder.
De eerste verweerster is de Vereniging van mede-eigenaars van de residentie Westhinder sectie I, 1 van de 3 gebouwen van het complex.
Volgens de eerste opvatting heeft zij geen rechtspersoonlijkheid en kan zij dus niet in
rechte optreden; volgens de tweede opvatting heeft zij wel rechtspersoonlijkheid en kan
zij dus wel in rechte optreden.
De vrederechter en eiseres en de tweede en derde verweersters onderschrijven de eerste
strekking, de eerste verweerster de tweede.
3. De eerste strekking - met ROLAND TIMMERMANS als belangrijkste vertegenwoordiger (talrijke publicaties, o.m. 'Het spanningsveld tussen de mede-eigenaar en de vereniging van
mede-eigenaars in het nieuwe appartementsrecht', R.W. 1995-96, p. 74, nr. 17; 'Groepen
van gebouwen' in Dossier 'Onroerend goed in de praktijk' nr. 4, 1996, p. 32) - fundeert
haar zienswijze op de tekst van een onderdeel van artikel 577-5, §1 B.W.
Artikel 577-5, §1 B.W. bepaalt onder meer: 'Indien het over een groep van gebouwen
gaat, moet de basisakte bepalen in welk gebouw de zetel van de vereniging gevestigd is'.
TIMMERMANS leidt daaruit af dat de wetgever voor een groep van gebouwen slechts één
rechtspersoon mogelijk heeft geacht omdat deze slechts één naam en één maatschappelijke zetel heeft (Groepen van gebouwen in Dossier 'Onroerend goed in de praktijk nr. 4,
1996, p. 32).
4. Deze argumentatie overtuigt de rechtbank echter niet.
Uit de Memorie van Toelichting blijkt immers dat de ratio van dit artikel louter van
praktische aard is en niets te maken heeft met het probleem van het aantal verenigingen
met rechtspersoonlijk bij een groep van gebouwen.
De wetgever heeft deze regeling verkozen boven de vestiging van de zetel in de woonplaats of op de maatschappelijke zetel van de syndicus opdat de betrekkingen van de
mede-eigendom met de mede-eigenaars en derden vlot zouden kunnen verlopen (Wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de mede-eigendom. Memorie van Toelichting, Gedr. St. Kamer, 1990-91, nr. 1756/1,
14-15).
Daarenboven sluit dit artikel geenszins uit dat er naast de vereniging van mede-eigenaars van de groep van gebouwen nog verenigingen van de mede-eigenaars van de afzonderlijke gebouwen kunnen bestaan.
Dit artikel bepaalt enkel dat de zetel van de vereniging van mede-eigenaars van een
complex van gebouwen gevestigd moet zijn in één van de gebouwen van het complex.
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5. Evenmin is de rechtbank het eens met T IMMERMANS, waar deze auteur steun voor zijn
stelling meent te vinden in de pagina's 2 en 3 van de Memorie van Toelichting, als zou
deze passage impliceren dat de Belgische wetgever bij een groep van gebouwen gekant is
tegen een pluraliteit van verenigingen met rechtspersoonlijkheid (zie conclusie eerste geïntimeerde neergelegd ter griffie op 30 december 1998, p. 7 met verwijzing naar ROLAND
TIMMERMANS, 'Groepen van gebouwen' in Dossier 'Onroerend goed in de praktijk', nr. 4,
1996, p. 33-34).
Dit citaat onderstreept de noodzaak van een nieuwe wet, maar wijst geenszins op een
voorkeur voor de eerste strekking of op een verwerping van de tweede strekking.
Getuige hiervan de alinea in de Memorie van Toelichting die onmiddellijk volgt op de
door TIMMERMANS geciteerde tekst: 'Thans kunnen echter noch de wetgever, noch de Regering ontkennen dat sommige problemen in de toekomst slechts kunnen worden opgelost
mits nieuwe voorschriften worden uitgevaardigd'.
Weze ook nog vermeld dat geen enkele andere passage in de parlementaire voorbereidingen de eerste opvatting ondersteunt of de tweede opvatting afwijst.
6. De rechtbank opteert voor de tweede strekking (Vred. Wolvertem, 10 oktober 1996,
T. App., 1997, afl. 1, 29; STEVEN SNAET en GREET BLOCKX, ''Kroniek appartementsmede-eigendom (1994-1999)", R.W. 1999-2000, 4; DIRK STOOP, 'De wet van 30 juni 1994 tot wijziging
en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek: een opzet tot doorlichting
van de wet betreffende de mede-eigendom', T. Not. 1995, 68; HUGO VANDENBERGHE, met medewerking van STEVEN SNAET, “Zakenrecht, Boek III Mede-eigendom” in Beginselen van
het Belgisch privaatrecht, V, 1997, p. 144, nr. 62; Mede-eigendom in Het onroerend goed
in de praktijk, Band I, deel I.H., aflevering 70, september 1996, p. I.H.2-4, nr. I.3) en baseert zich hiervoor op de ratio legis van de nieuwe wet".
Tijdens de parlementaire voorbereidingen werden de nadelen aangehaald en die voortvloeien uit het feit dat de groepering van mede-eigenaars onder de oude wet geen rechtspersoonlijkheid bezat.
Zo moest een derde die 'de mede-eigendom' wenste te dagvaarden, alle mede-eigenaars
dagvaarden, wat veel onderzoekswerk, tijd en kosten vergde.
Om aan deze moeilijkheden te verhelpen, kent de nieuwe wet de rechtspersoonlijkheid
toe aan de vereniging van mede-eigenaars (Gedr. St., 3).
Opdat de nieuwe wet effect zou sorteren bij een complex van gebouwen, moeten ook
de respectieve verenigingen van mede-eigenaars van het gebouw afzonderlijk over de
rechtspersoonlijkheid beschikken.
Als onder de vroegere regeling de herstellers van de lift of van de centrale verwarming
in een appartementsgebouw dat deel uitmaakt van een complex van 5 gebouwen hun factuur niet betaald kregen, moesten zij de mede-eigenaars afzonderlijk dagvaarden. Thans
kunnen zij volstaan met het dagvaarden van de vereniging van mede-eigenaars van dat gebouw.
In de interpretatie van TIMMERMANS zouden die schuldeisers ondanks de totstandkoming
van de nieuwe wet toch nog met ernstige moeilijkheden geconfronteerd worden bij het invorderen van hun schuld in rechte.
Volgens zijn opvatting zouden zij ofwel de mede-eigenaars afzonderlijk, ofwel de vereniging van mede-eigenaars van heel het complex moeten dagvaarden, met bij elk van beide opties tal van complicaties.
Anderzijds zou volgens die opvatting de dagvaarding uitgestuurd moeten worden door
de vereniging van het complex van de 5 gebouwen indien de installateurs de lift of de centrale verwarming in dat ene gebouw op een ontoereikende wijze herstelden.
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Uit deze voorbeelden blijkt dat de praktische uitwerking van de opvatting van
TIMMERMANS niet strookt met een van de hoofddoelstellingen van de nieuwe wet, namelijk
het wegwerken van de nadelen van de oude regeling door het toekennen van de rechtspersoonlijkheid aan de vereniging van de mede-eigenaars.
Bij een complex van appartementsgebouwen kan - indien de voorwaarden van de wet
vervuld zijn - voor elk gebouw afzonderlijk een vereniging van mede-eigenaars met
rechtspersoonlijkheid bestaan.
7. Opdat de vereniging van mede-eigenaars van een gebouw in een groep van gebouwen over de rechtspersoonlijkheid zou beschikken, moet voldaan zijn aan 2 reeksen voorwaarden.
Vooreerst moet dat gebouw ressorteren onder de bepalingen van het nieuwe appartementsrecht, namelijk onder de artikelen 577-3 tot 577-14 B.W.
Artikel 577-3, eerste lid B.W. stipuleert onder meer: '... de bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op ieder gebouw of groep van gebouwen waarvan het eigendomsrecht tussen verschillende personen verdeeld is volgens kavels die elk een gebouwd privatief gedeelte en een aandeel in gemeenschappelijke onroerende bestanddelen bevatten'.
Het eigendomsrecht van de residentie Westhinder sectie I is tussen verschillende personen verdeeld volgens kavels die elk een gebouwd privatief gedeelte en een aandeel in gemeenschappelijke onroerende bestanddelen bevatten.
Het nieuw appartementsrecht is dus van toepassing op het gebouw Westhinder sectie I.
Vervolgens moeten de voorwaarden van art. 577-5, §1, eerste lid B.W. tot het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid vervuld zijn.
Art. 577-5, §1, eerste lid B.W. bepaalt onder meer: "De vereniging van mede-eigenaars
verkrijgt rechtspersoonlijkheid wanneer de volgende twee voorwaarden vervuld zijn:
1° het ontstaan van de onverdeeldheid door de overdracht of de toekenning van ten
minste een kavel;
2° de overschrijving van de basisakte en van het reglement van mede-eigendom op het
hypotheekkantoor ...'.
De residentie Westhinder sectie I is in onverdeeldheid en de basisakte en het reglement
van mede-eigendom zijn overgeschreven op het hyptheekkantoor.
De vereniging van mede-eigenaars van het gebouw Westhinder sectie I bezit dus de
rechtspersoonlijkheid.
8. De redenering van de eerste geïntimeerde (eiseres) als zou het gebruik van het woord
'of' in de zinsnede 'gebouwen of groepen van gebouwen' er op duiden dat de wetgever de
rechtspersoonlijkheid alleen zou verlenen ofwel aan de vereniging van mede-eigenaars
van een gebouw ofwel aan de vereniging van mede-eigenaars van een groep van gebouwen (conclusie eerste geïntimeerde neergelegd ter griffie op 30 december 1998, p. 2-3),
kan niet gevolgd worden.
In het Nederlands kan het woord 'of' zowel de betekenis hebben van een exclusieve 'of'
(P of Q is waar, maar niet beide), als van een niet-exclusieve 'of' (P is waar en/of Q is
waar) (MADELEINE SERGANT, Logisch redeneren, Leuven, Acco, 1986, 90-91).
Noch in de tekst zelf van de wet, noch in de parlementaire voorbereidingen zijn er aanwijzingen dat het woord 'of' in de zinsnede 'gebouwen of groepen van gebouwen' de betekenis zou hebben van een exclusieve 'of'.
9. Evenmin gaat de stelling van de eerste geïntimeerde (eiseres, de NV Imstad en de
vereniging van mede-eigenaars van de Residentie Alexandra) op als zou de mede-eigendom van een gebouw, onderdeel van een groep van gebouwen, buiten het toepassingsgebied van de wet vallen (conclusie eerste geïntimeerde neergelegd ter griffie op 30 decem-
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ber 1998, p. 4).
Men vraagt zich af onder welke wettelijke bepalingen een dergelijke mede-eigendom
dan wel zou ressorteren.
Art. 577-3, eerste lid B.W. stipuleert integendeel dat de bepalingen van deze afdeling
van toepassing zijn op ieder gebouw waarvan het eigendomsrecht verdeeld is.
10. Aangezien het complex Westhinder bestaande uit de 3 gebouwen in onverdeeldheid
is en de basisakte en het reglement van mede-eigendom overgeschreven zijn op het hypotheekkantoor, bezit ook de vereniging van het complex de rechtspersoonlijkheid.
Het gegeven dat het gebouw sectie I een onderdeel vormt van het complex Westhinder,
waarvan de vereniging van mede-eigenaars de rechtspersoonlijkheid bezit, ontneemt echter rechtspersoonlijkheid niet aan de vereniging van mede-eigenaars van dat gebouw.
11. Besluit:
De vereniging van mede-eigenaars van de residentie Westhinder sectie I heeft de
rechtspersoonlijkheid en kan dus in rechte optreden.
Het vonnis van de Vrederechter moet hervormd worden".
Grieven
Krachtens art. 577-2, §9 van het Burgerlijk Wetboek, zijn de onverdeelde onroerende
goederen die bestemd zijn tot het gemeenschappelijk gebruik van twee of meer onderscheiden en aan verschillende eigenaars toebehorende erven, niet vatbaar voor verdeling.
Het laat derhalve geen bijzondere onverdeeldheden toe en de gemeenschappelijke zaak,
zolang ze haar bestemming behoudt, en niet vatbaar is voor afzonderlijke vervreemding,
dus ook niet voor afzondering ten opzichte van de overige gemeenschappelijke zaken, dus
evenmin voor opname in een afzonderlijke onverdeeldheid.
Artikel 577-5, §1 B.W. stelt uitdrukkelijk dat indien het over een groep van gebouwen
gaat, de basisakte moet bepalen in welk gebouw de zetel van de vereniging gevestigd is;
er is derhalve maar één vereniging van mede-eigenaars voor een groep van gebouwen mogelijk.
En artikel 577-3 B.W. bepaalt dat de beginselen met betrekking tot de gedwongen
mede-eigendom van toepassing zijn op ieder gebouw of groep van gebouwen waarvan het
eigendomsrecht tussen verschillende personen verdeeld is volgens kavels die elk een gebouwd privatief gedeelte en een aandeel in gemeenschappelijke onroerende bestanddelen
bevatten en art. 577-3 B.W. nergens over groepen van private kavels spreekt.
Hieruit volgt dat het aangevochten vonnis, door te oordelen dat bij een complex van gebouwen de respectieve verenigingen van mede-eigenaars van elk gebouw afzonderlijk
over de rechtspersoonlijk beschikken en dat naast de vereniging van mede-eigenaars van
de groep van gebouwen nog verenigingen van mede-eigenaars voor de afzonderlijke gebouwen kunnen bestaan en door op grond van deze overwegingen te beslissen eiseres de
rechtspersoonlijkheid heeft en derhalve in rechte kan optreden, het bestreden vonnis de
art. 577-2, §9, 577-3 en 577-5 van het Burgerlijk Wetboek, die krachtens artikel 577-14
B.W. van dwingend recht zijn, schendt.
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 577-5, 577-9, §1 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis hervormt het vonnis van 4 september 1997 van de vrederechter
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van Veurne en verklaart de hoofdeis van eerste verweerster derhalve ontvankelijk. Het
zegt voor recht dat de overeenkomst van 22 december 1989 tot vestiging van de erfdienstbaarheid van doorgang ten voordele van de residentie Alexandra en ten laste van de residentie Westhinder sectie I niet geldig is tot stand gekomen bij gebrek aan toestemming
van de mede-eigenaars van de residentie Westhinder sectie I op grond van de overweging
dat de vereniging van mede-eigenaars bevoegd is om een actio negatoria in te stellen.
Het bestrede vonnis steunt op de volgende overwegingen:
"Kan de appellante (verweerster) een actio negatoria instellen?
1. De vrederechter wierp op en de tweede en de derde verweerster onderschrijven thans
dat de vordering een actio negatoria uitmaakt die behoort aan de eigenaars zelf van het lijdend erf en niet aan de vereniging van mede-eigenaars.
Hij argumenteerde dat de vereniging geen eigenaar is van de mede-eigendom, dat de
wet restrictief geïnterpreteerd moet worden en dat ook bezits- en revendicatievorderingen
toekomen aan de mede-eigenaars zelf en niet aan de vereniging van mede-eigenaars (vonnis Vrederechter zesde blad).
2. De rechtbank is het niet eens met die stelling.
Artikel 577-5, §3 B.W. bepaalt onder meer dat het doel van de vereniging van mede-eigenaars bestaat in het behoud en het beheer van het gebouw.
De Memorie van Toelichting (p. 15) verduidelijkt dat de term 'beheer' niet inhoudt dat
de vereniging alleen 'daden van beheer' kan stellen in de technische betekenis van het
woord en dat een goed beheer van het gebouw kan inhouden dat de vergadering beslist tot
de vervreemding van een gemeenschappelijk goed aan een derde of tot de verkrijging van
een goed dat een gemeenschappelijke bestemming moet krijgen en voegt eraan toe dat
deze 2 gevallen geregeld worden in artikel 577-7, §1, 2° B.W.
Artikel 577-7, §1, 2° bepaalt onder meer dat de algemene vergadering beslist bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen d) over de verkrijging van de nieuwe onroerende
goederen bestemd om gemeenschappelijk te worden en e) over de daden van beschikking
van gemeenschappelijke onroerende goederen.
Uit de samenlezing van de artikelen 577-5, §3 en 577-7, §1, 2°, volgt dat de vereniging
van mede-eigenaars met een gekwalificeerde meerderheid in de algemene vergadering een
onroerend goed bestemd om gemeenschappelijk te worden kan verkrijgen en een gemeenschappelijk onroerend goed kan vervreemden.
Volgens het adagium 'qui peut le plus, peut le moins' kan de vereniging van mede-eigenaars dus ook een vordering instellen tot opheffing van een erfdienstbaarheid die de
mede-eigendom bezwaart.
3. Waar de vrederechter en eiseres, de tweede en de derde verweersters voorhouden dat
een actio negatoria ingesteld moet worden door de eigenaars zelf, komt hun zienswijze
erop neer dat alle mede-eigenaars zouden moeten instemmen met de vordering.
Die visie strookt echter niet met enerzijds artikel 577-7, §1, 2°, d) en e), dat geen eenparigheid in de algemene vergadering vereist voor daden van beschikking en met anderzijds artikel 577-7, §en 3, dat alleen eenparigheid voorschrijft in 2 gevallen, namelijk bij
een beslissing tot wijziging van de verdeling van de aandelen van de mede-eigendom en
bij een beslissing tot de volledige heropbouw van het onroerend goed.
Opgemerkt wordt dat de tekst van De Page waarnaar verwezen wordt, niet inhoudt dat
de vereniging van mede-eigenaars geen actio negatoria zou kunnen instellen (zie H. DE
PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, VI, p. 549, nr. 658).
4. In de hypothese dat een bouwpromotor van 2 aan elkaar grenzende residenties die
niet behoren tot een groep van gebouwen en waarvan de vereniging van mede-eigenaars
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elk de rechtspersoonlijkheid bezitten, tijdens de constructie van de gebouwen op een onrechtmatige wijze een erfdienstbaarheid tussen die gebouwen zou vestigen, zou het dan
volgens de opvatting van de vrederechter en eiseres, de tweede en de derde verweerster
volstaan dat de bouwpromotor een minieme privatieve kavel van het lijdend erf niet verkoopt, opdat de overige mede-eigenaars van dat erf de vestiging van die erfdienstbaarheid
niet in rechte zouden kunnen aanvechten.
Men ziet in dat ook de praktische uitwerking van die zienswijze niet verzoenbaar is met
de artikelen 577-5 en 577-7 B.W., noch met het oude appartementsrecht.
5. Voor zover nodig, kan nog aangestipt worden dat noch de vordering tot dichtmaking
van de wand tussen de parkeergarage onder het gebouw Westhinder sectie I en de parkeergarage onder de residentie Alexandra, noch de vordering tot schadevergoeding een
actio negatoria vormen.
Tenslotte kan nog de vraag gesteld worden of de vordering tot nietigverklaring van de
overeenkomst van 22 december 1989 wegens gebrek aan toestemming wel een echte actio
negaoria is".
Grieven
2.1. Eerste onderdeel
Krachtens artikel 577-5, §3 Burgerlijk Wetboek kan de vereniging van mede-eigenaars
geen ander vermogen hebben dan de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking
van haar doel, dat uitsluitend bestaat in het behoud en het beheer van het gebouw of de
groep van gebouwen.
De vereniging van mede-eigenaars is derhalve zelf geen eigenaar, noch titularis van een
onroerend zakelijk recht betreffende het gebouw.
Het gebouw blijft in onverdeeldheid toebehoren aan de verschillende mede-eigenaars.
De vereniging van mede-eigenaars kan derhalve geen vordering instellen met betrekking tot een onroerend zakelijk recht dat op de eigendom zou rusten.
De vereniging van mede-eigenaars heeft derhalve niet de krachtens de artikelen 17 en
18 van het Gerechtelijk Wetboek vereiste hoedanigheid en het vereiste belang om de vordering in te stellen.
Hieruit volgt dat het aangevochten vonnis door te oordelen dat de vereniging van medeeigenaars een actio negatoria kon instellen de artikelen 577-5, 577-9, §1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek heeft geschonden.
2.2. Tweede onderdeel
In zoverre het Hof van oordeel zou zijn dat het aangevochten vonnis van oordeel was
dat de ingestelde vordering geen actio negatoria was, antwoordt het vonnis niet op de beroepsconclusies van eiseres en van de vereniging van mede-eigenaars van de residentie
Alexandra, waarin uitgebreid geargumenteerd werd dat de door verweerster ingestelde
vordering een actio negatoria was.
De overweging van het aangevochten vonnis dat tenslotte nog de vraag gesteld kan
worden of de vordering tot nietigverklaring van de overeenkomst van 22 december 1989
wegens gebrek aan toestemming wel een echte actio negatoria is", houdt immers geen antwoord in op de middelen van eiseres en van de derde verweerster waarin uitgebreid geargumenteerd werd dat en waarom de door verweerster ingestelde vordering een actio negatoria was (Besluiten voor de vereniging van mede-eigenaars van de Residentie Alexandra,
p. 7 en Tweede Beroepsbesluiten van eiseres, p. 20).
Eiseres en de derde verweerster stellen immers dat eerste verweerster wel degelijk de
erfdienstbaarheid ontkent en dit op grond van volgende argumenten:
- het "ontwerp van beslissing en bespreking" van de 7de statutaire vergadering waarbij
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beslist werd een procedure in te stellen;
- in de conclusies van eerste verweerster genomen voor de eerste rechter, is er sprake
van de betwiste erfdienstbaarheid;
- op 10 september 1996 werd er een melding gemaakt van de vordering in het hypotheekkantoor terwijl enkel zakelijke rechten kunnen in- of overgeschreven worden;
Het bestreden vonnis is, bij gebrek aan antwoord op bovenvermelde middelen uit de
conclusies van eiseres en van derde verweerster, niet regelmatig gemotiveerd en houdt
derhalve schending in van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.

V. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat het Burgerlijk Wetboek onder Boek II, titel II, hoofdstuk III
een "Afdeling II. Gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen" bevat;
Dat artikel 577-3, eerste lid van dit wetboek bepaalt dat de beginselen met betrekking tot de gedwongen mede-eigendom, neergelegd in artikel 577-2, §9 en de
bepalingen van voormelde afdeling van toepassing zijn op ieder gebouw of groep
van gebouwen waarvan het eigendomsrecht tussen verschillende personen verdeeld is volgens kavels die elk een gebouwd privatief gedeelte en een aandeel in
gemeenschappelijke onroerende bestanddelen bevatten;
Overwegende dat het middel aanvoert dat die wetsbepaling in die zin moet
worden uitgelegd dat, anders dan het bestreden vonnis oordeelt, in het geval van
een groep van gebouwen de bepalingen van de voormelde afdeling toepasselijk
zijn op de groep van gebouwen alleen en niet eveneens op elk gebouw van de
groep afzonderlijk;
Dat het op grond daarvan aanvoert dat de verweerster sub 1 niet de rechtspersoonlijkheid heeft om in rechte op te treden;
Overwegende dat artikel 577-5, §1, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek bepaalt onder welke voorwaarde de vereniging van mede-eigenaars rechtspersoonlijkheid verkrijgt; dat het tweede lid van dit artikel bepaalt dat zij de benaming
draagt: "vereniging van mede-eigenaars", gevolgd door de vermeldingen betreffende de ligging van het gebouw of de groep van gebouwen;
Dat in het eerste lid van die paragraaf, die ook het geval van een groep van gebouwen regelt, sprake is van de vereniging in het enkelvoud gesteld; dat in het
tweede lid van die paragraaf sprake is van de ligging van de groep van gebouwen
en niet van elk gebouw afzonderlijk;
Dat het laatste lid van die paragraaf bepaalt dat, in het geval van een groep van
gebouwen, de basisakte moet bepalen in welk gebouw de zetel van de vereniging
gevestigd is;
Dat de tekst van die paragraaf er reeds op wijst dat, in het geval van een groep
van gebouwen, artikel 577-3 van het Burgerlijk Wetboek, in die zin moet worden
uitgelegd dat de bepalingen van Boek II, titel II, hoofdstuk III, "Afdeling II. Gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen", toepassing
vinden op de groep van gebouwen en niet op elk gebouw van de groep afzonderlijk;
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Overwegende dat ook de doelstelling van de wetgever met het invoeren van
een vereniging van mede-eigenaars met rechtspersoonlijkheid ertoe strekt op juridisch vlak, niet alleen de betrekkingen tussen de mede-eigenaars onderling te
vereenvoudigen, maar ook die van de derden met de mede-eigenaars;
Dat het strijdt met die doelstelling dat derden die tegen mede-eigenaars van
een groep van gebouwen een geding aanspannen, eerst zouden moeten nagaan of
dit kadert in de belangen van een bepaald gebouw van de groep of van enkele gebouwen van de groep of enkel van de groep;
Dat het de doelstelling van de wetgever niet is dat mede-eigenaars van een gebouw behorend tot een groep van gebouwen een vereniging kunnen vormen die
afgezonderd is van de vereniging van de mede-eigenaars van de gebouwen van
die groep en die aldus ook een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid zou kunnen
verkrijgen om in rechte op te treden;
Overwegende dat uit het voorgaande volgt dat de bepalingen van artikel 577-5,
§1, eerste lid, dat rechtspersoonlijkheid verleent aan een vereniging van mede-eigenaars van een gedwongen mede-eigendom en van artikel 577-9, §1, dat bepaalt
dat de vereniging van mede-eigenaars bevoegd is om in rechte op te treden als
eiser en als verweerder, toepassing vinden op de vereniging van mede-eigenaars
van een groep van gebouwen en niet op een vereniging van mede-eigenaars van
een gebouw van een groep;
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat de verweerster sub 1, een
vereniging van mede-eigenaars is van een gebouw dat deel uitmaakt van een
groep van gebouwen en oordeelt dat ze in rechte kan optreden als eiser;
Dat het bestreden vonnis aldus artikel 577-3, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het middel 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 het hoger beroep ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, zitting houdende in hoger beroep.
3 juni 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de
h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Gryse en Geinger.
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1° KAMER - 3 juni 2004

1º HUUR VAN GOEDEREN — HUISHUUR — VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN HUURSCHADE - VASTSTELLING.
2º HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING.
HUURHERNIEUWING. ENZ.) - VERBOUWINGSWERKEN - AARD VAN DE WETGEVING - DOEL VERGOEDING - VOORWAARDEN.
1º De regeling voor de vaststelling van de huurschade is in de regel afhankelijk van het al
dan niet voorhanden zijn van een plaatsbeschrijving bij de ingebruikneming van het
gehuurde goed; in het geval van ononderbroken gebruik van het goed geschiedt die
vaststelling in de regel door vergelijking tussen de toestand van dit goed bij de
ingebruikneming ervan en bij het verlaten ervan1. (Artt. 1730 en 1731 B.W.)
2º De artikelen 7 en 9 van de Handelshuurwet bepalen aan de zijde van de huurder het
dwingend recht om, binnen bepaalde voorwaarden, verbouwingswerken op te dringen
aan de verhuurder; zij gelden eensdeels ter bescherming van de huurder aan wie het
recht niet kan ontzegd worden bepaalde werken uit te voeren ter aanpassing van het
gehuurde pand aan de er uitgebate kleinhandel, maar anderdeels ter bescherming van
de verhuurder voor wie de gebeurlijke vergoeding van die werken bij het vertrek van de
huurder moet beperkt blijven; daarnaast staat het de partijen vrij overeen te komen
volgens het gemene recht2. (Artt. 7 en 9 Handelshuurwet)
(V. T. BROUWERIJ HAACHT N.V.)

ARREST

(A.R. C.02.0613.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 11 oktober 2002 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters 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 1730 en 1731 van het Burgerlijk Wetboek, zowel vóór als na de vervanging van die artikelen bij de wet van 29 december 1983;
- de artikelen 13, 14, 18, 20 en 24 van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten, die afdeling 2bis, Hoofdstuk II, Titel VIII, Boek III van het Burgerlijk Wetboek vormt, hierna de Handelshuurwet genoemd.
Aangevochten beslissing
1 Zie Cass., 15 dec. 1997, A.R. C.96.0160.N, nr. 555; zie ook S. M OSSELMANS, “De werking in de tijd
van artikel 1731 B.W. inzake de plaatsbeschrijving”, noot onder Vred. Sint-Truiden, 10 nov. 1998, T.
Vred. 1999, 388-394.
2 Zie Cass., 16 mei 1980, A.C. 1979-80, nr. 586 en de voetnoot (6) get. E.L.
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De appèlrechters verklaren het door verweerster ingestelde hoger beroep gegrond, vernietigen het vonnis van de eerste rechter in zoverre het een bedrag van 961.474 BEF
(thans 23.834,32 euro) als huurschade + accessoria ten laste van verweerster legt, beslissen dat slechts de huurschade die door verweerster werd toegebracht sinds 1 september
1995 voor vergoeding in aanmerking komt, en stellen een deskundige aan met als opdracht de sinds 1 september 1995 toegebrachte huurschade te begroten, op grond van de
volgende overwegingen:
"Feiten en procedurevoorwaarden
Op 1 augustus 1977 werd een handelshuurovereenkomst gesloten met betrekking tot
een handelspand toendertijd gekend als café 'Oud Sportpaleis' gelegen te Beveren-Leie,
Desselgemstraat 26 (thans Liebaerdstraat 217), tussen wijlen A.C. en [eiseres] als verhuurders en [verweerster] als huurster. Het betrof een klassieke handelshuurovereenkomst
voor 9 jaar vanaf 1 september 1977 tot 31 augustus 1986, tegen een huurprijs van 72.000
BEF per trimester (jaarlijks indexeerbaar). Als bestemming van het pand werd 'café-frituur' opgegeven.
Eveneens op 1 augustus 1977 werd een brief uitgaande van [verweerster] 'voor akkoord' ondertekend door wijlen A.C. en [eiseres], waarin [verweerster] er zich toe verbond eenmalige onderhoudswerken uit te voeren aan het pand (asfalteren van alle goten,
nazien van het dak en vervangen van gebroken pannen, herstellen van afgevallen plakwerk, wegnemen van een glazen afdak op de koer en vervangen door een plastieken afdak
en uitvoering van de volledige buitenschildering).
Op 10 augustus 1977 werd het café 'Oude Sportpaleis' door [verweerster] in onderverhuring gegeven aan de heer en mevrouw N. & M. S. -B.
De heer A.C. is op 2 januari 1979 overleden.
Aan de overeenkomst tussen [verweerster] en N. en M. S. - B. kwam op 31 augustus
1980 een einde ingevolge opzegging door laatstgenoemden.
Blijkbaar zijn er vervolgens besprekingen geweest tussen [verweerster] en de dochter
en schoonzoon van [eiseres], die evenwel niet tot de ondertekening van een overeenkomst
hebben geleid.
Op 3 december 1980 werd tussen [eiseres] en [verweerster] een schriftelijke overeenkomst afgesloten, waarbij [eiseres] aan [verweerster] en aan de V.Z.W. Jeugdclub Jakkedoe (op dat ogenblik onderhuurster van het pand) de toestemming verleende om een aantal werken in het pand uit te voeren (meer bepaald: aanpassen van het sanitair voor vrouwen en mannen, in orde stellen van de elektrische leidingen van het commercieel gedeelte
en de daarbij gebruikte lokalen, aanbrengen van een gasleiding voor het verwarmen van
de lokalen en aanbrengen van isolering op de muren van de lokalen), evenwel op voorwaarde dat [eiseres] niet zelf zou dienen tussen te komen in de hiertoe vereiste onkosten
en op voorwaarde dat de werken bij het einde van de huurovereenkomst aan [eiseres] ten
goede zouden komen zonder enige vergoeding van harentwege.
Tussen [verweerster], V.Z.W. Jeugdclub Jakkedoe en [eiseres] werd op 24 december
1980 een gemeenschappelijke plaatsbeschrijving opgemaakt van het pand, waaraan tevens
foto's zijn gehecht.
Op 12 januari 1981 maakt [eiseres] een factuur op voor de verkoop aan [verweerster]
van het cafémeubilair tegen de prijs van 10.000 BEF, welke op 18 januari 1981 door [verweerster] werd vereffend.
Op 23 maart 1981 werd door [eiseres] een brief uitgaande van [verweerster] 'voor akkoord' ondertekend, waarin [verweerster] bevestigde te zullen overgaan tot de nodige herstellingen aan de goten van het achtergebouw en het raam, mits afhouding van het factuurbedrag van het verschuldigde huurgeld vanaf de periode van 1 juli 1981. Het betrof
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werken voor de prijs van 18.240 frank (BTW inbegrepen) waarvan [verweerster] een factuur neerlegt (...).
Op 25 april 1985 vroeg [verweerster] per aangetekend schrijven de hernieuwing van de
handelshuurovereenkomst aan, welke door [eiseres] en de overige mede-eigenaars van het
pand op 24 juni 1985 werd toegestaan mits:
- de huurprijs voortaan maandelijks 12.000 BEF zou bedragen;
- mogelijkheid om vroeger op te zeggen;
- tussenkomst vanwege [verweerster] in de helft van de vóór einde 1986 uit te voeren
buitenschilderwerken.
Op 9 april 1992 werd een brief uitgaande van [verweerster] zowel door [eiseres] als
door een vertegenwoordiger van V.Z.W. Jeugdclub Jakkedoe voor 'gelezen en goedgekeurd' ondertekend, waarin de huurprijs vanaf 1 september 1992 (zijnde het laatste triënnaat) werd gebracht op 15.000 BEF per maand.
Op 30 november 1993 ondertekenden [eiseres] en [verweerster] een nieuwe huurovereenkomst voor de duur van 9 jaar, ingaand op 1 september 1995 en eindigend op 31 augustus 2004, met mogelijkheid voor [verweerster] om bij het einde van elk triënnaat opzeg te geven. De huurprijs was vastgesteld op 240.000 BEF, betaalbaar per maand en jaarlijks te indexeren. In de huurovereenkomst werd uitdrukkelijk bepaald dat [verweerster]
de toelating verkreeg om verbouwings- en veranderingswerken uit te voeren die zij nuttig
oordeelde voor de exploitatie van de handel erin uitgebaat en ontzegde [eiseres] zich het
recht de plaatsen in hun vorige staat te doen herstellen.
Op 16 maart 1994 verstuurde [verweerster] een schrijven aan V.Z.W. Jeugdclub Jakkedoe, waarin werd verwezen naar een verslag van de firma A1B-Vinçotte waaruit bleek dat
de elektrische installatie niet conform de vigerende reglementering was (...).
Blijkbaar heeft V.Z.W. Jeugdclub Jakkedoe het gehuurde pand sinds september 1995
verlaten, waarna het leegstond en niet langer werd verhuurd.
Op 13 december 1996 verstuurde [verweerster] een schrijven aan [eiseres], waarin werd
vastgesteld dat het café niet meer verhuurbaar was door de grote eigenaarsherstellingen en
kosten die zich op dat ogenblik opdrongen aan het gehuurde pand. Er werd gevraagd dat
[eiseres] dringend het nodige zou doen met betrekking tot diverse waterinsijpelingen via
daken en platformen, met betrekking tot de vervanging van enkele ramen en met betrekking tot de vervanging van de verouderde elektriciteitsvoorziening" (bestreden vonnis,
blz. 1 tot 3).
(...)
"Onderzoek van de beroepsgrieven
a. Nopens het hoger beroep van [verweerster]
1. [Verweerster] argumenteert dat de eerste rechter ten onrechte heeft beslist dat alle eigenaarsherstellingen ten laste van [verweerster] vallen, en dat hij evenmin is ingegaan op
het bewijsaanbod (verhoor van partijen) omtrent het feit dat namens [verweerster] wel tijdig mondeling werd aangedrongen bij [eiseres] omtrent het uitvoeren van eigenaarsherstellingen door haar of op haar kosten.
De rechtbank stelt vast dat noch uit de huurovereenkomst zelf, noch uit de feitelijke gedragingen of houding van [verweerster] blijkt dat laatstgenoemde afstand heeft gedaan
van haar recht om vanwege [eiseres] te verlangen dat zij tot eigenaarsherstellingen zou
overgaan. Afstand van recht wordt immers niet vermoed en moet uitdrukkelijk geschieden. Het bestreden vonnis dient op dit punt dan ook te worden vernietigd.
Of [verweerster] bij [eiseres] heeft aangedrongen dat zij herstellingen zou laten uitvoeren, welke deze herstellingen waren en wanneer daarop werd aangedrongen, is een feite-
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lijke kwestie die ter zake doende is en waarvan het getuigenbewijs is toegelaten, zodat aan
[verweerster] toelating wordt verleend om het bewijs door alle middelen van recht, getuigen inbegrepen, te leveren. Het door [verweerster] aangevoerde feit is evenwel enkel relevant in zoverre het sinds 1 september 1995 heeft plaatsgevonden, aangezien alle eventuele
tekortkomingen vanwege [eiseres] aan haar contractuele verbintenissen vóór die datum in
ieder geval gedekt zijn doordat op 30 november 1993 met ingang van 1 september 1995
een geheel nieuwe huurovereenkomst werd afgesloten.
2. [Verweerster] stelt dat de plaatsbeschrijving van begin december 1980 mede moet
worden aangewend bij de begroting van de huurschade, omdat hieruit blijkt dat het pand
zich niet in perfecte toestand bevond, zodat [verweerster] het ook niet in perfecte toestand
moet restitueren.
De rechtbank stelt vast dat de partijen op 30 november 1993 een huurovereenkomst
hebben gesloten zonder dat een voorafgaande plaatsbeschrijving werd opgemaakt, zodat
ten deze artikel 1731, §1 van het Burgerlijk Wetboek speelt en [eiseres] derhalve dient te
bewijzen dat [verweerster] het gehuurde goed ontvangen heeft in een andere staat dan
waarin het zich bevond op het einde van de huurovereenkomst. De bevindingen van de
door de eerste rechter aangestelde deskundige houden geen rekening met de 'staat van
huuropname december 1980 Sportpaleis', terwijl nochtans de foto's waarnaar de plaatsopname verwijst, duidelijke vetusteit en zelfs het bestaan van meerdere beschadigingen aantonen nog vóór [verweerster] voor het eerst als huurster het genot van het café heeft verkregen. De plaatsopname van 1980 is wel degelijk een element waarmee de deskundige
rekening had moeten houden om te onderzoeken of een bepaalde schadepost 'huurschade'
is en, in bevestigend geval, welke som ten laste van [verweerster] moet worden gelegd om
het goed in zijn oorspronkelijke toestand te brengen.
De rechtbank vernietigt dan ook het bestreden vonnis in zoverre het een bedrag van
961.474 BEF (thans 23.834,32 euro) als huurschade + accesoria ten laste van [verweerster] legt en stelt, alvorens verder te oordelen nopens dit onderdeel van de oorspronkelijke
vordering van [eiseres], een nieuwe deskundige aan met de hierna bepaalde opdracht.
Aan de deskundige wordt enkel gevraagd de sinds 1 september 1995 toegebrachte huurschade te begroten, aangezien [eiseres] geen protest heeft laten horen nopens de staat van
het gehuurde goed op 31 augustus 1995, toen aan de voordien bestaande huurovereenkomst (oorspronkelijk afgesloten op 1 augustus 1977 met ingang van 1 september 1997 en
hernieuwd op 24 juni 1985 voor de duur van negen jaar met ingang van 1 september
1996) een einde was gekomen" (bestreden vonnis, blz. 6).
Grieven
De vaststelling van huurschade impliceert een vergelijking tussen de toestand van het
gehuurde goed op het ogenblik dat de huurder dit goed in gebruik neemt en de toestand
van het gehuurde goed op het ogenblik dat hij dit goed verlaat. De omstandige plaatsbeschrijving, waarvan sprake in artikelen 1730 en 1731 van het Burgerlijk Wetboek, zoals
gewijzigd bij de wet van 29 december 1983 betreffende de huur van onroerende goederen,
en in die artikelen, zoals van kracht vóór die wet (d.i. zoals gewijzigd bij de wet van 7 november 1973) moet opgesteld worden bij de ingebruikneming van het onroerend goed
door de huurder. Indien geen omstandige plaatsbeschrijving is opgemaakt, wordt vermoed
dat de huurder het gehuurde goed ontvangen heeft in dezelfde staat als waarin het zich bevindt op het einde van de huurovereenkomst, behoudens tegenbewijs. Bij een hernieuwing
van een handelshuurovereenkomst in toepassing van de artikelen 13 tot en met 24 van de
wet op de handelshuurovereenkomsten ontstaat er weliswaar een nieuwe huur, doch geen
nieuwe ingebruikneming door de huurder, maar wel een verderzetting door de huurder
van een vroegere ingebruikneming. Het ogenblik waarop de huurder het gehuurde goed
ontvangen heeft, is derhalve het ogenblik waarop de huurder bij de aanvang van de eerste
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huurovereenkomst het goed in gebruik genomen heeft.
Dezelfde principes gelden wanneer er een nieuwe huurovereenkomst werd afgesloten,
waarbij de huurders het genot van het handelspand ononderbroken blijven behouden. In
een dergelijk geval komt er immers een hernieuwing van de huur in de zin van artikel 13
van de Handelshuurwet tot stand. Ook in een dergelijk geval impliceert de vaststelling van
de huurschade derhalve een vergelijking tussen de toestand van het gehuurde goed op het
ogenblik dat de huurder dit goed in gebruik neemt, dit is bij de aanvang van de eerste
huurovereenkomst, en de toestand van het gehuurde goed op het ogenblik dat hij dit goed
verlaat.
De appèlrechters stellen vast dat het goed door verweerster in gebruik werd genomen
vanaf 1 september 1977, dat verweerster de hernieuwing van de handelshuurovereenkomst aanvroeg bij aangetekende brief van 25 april 1985, die door eiseres op 24 juni 1985
werd toegestaan voor de duur van 9 jaar met ingang van 1 september 1986 en dat partijen
vervolgens op 30 november 1993 een nieuwe huurovereenkomst ondertekenden voor de
duur van 9 jaar, ingaand op 1 september 1995. Uit de vaststellingen van de appèlrechters
blijkt derhalve dat verweerster het bij de oorspronkelijke huurovereenkomst bedongen genot van het pand ononderbroken heeft blijven hebben.
Door te beslissen dat er in die omstandigheden een nieuwe huurovereenkomst tot stand
gekomen is, die geen hernieuwing van de huurovereenkomst uitmaakt in de zin van artikel
13 van de Handelshuurwet, schenden de appèlrechters de artikelen 13, en voor zoveel als
nodig 14, 18 en 20 van de Handelshuurwet.
Nu uit de vaststellingen van de appèlrechters blijkt dat verweerster het bij de oorspronkelijke huurovereenkomst bedongen genot van het pand ononderbroken heeft blijven hebben, impliceert de vaststelling van de huurschade een vergelijking tussen de toestand van
het gehuurde goed op 1 september 1977 en de toestand van het gehuurde goed op het
ogenblik dat verweerster het goed verlaten heeft.
Hieruit volgt dat, door te beslissen dat enkel de sinds 1 september 1995 toegebrachte
huurschade voor vergoeding in aanmerking komt op de grond dat met ingang van 1 september 1995 een geheel nieuwe huurovereenkomst werd afgesloten en eiseres geen protest heeft laten horen nopens de staat van het gehuurde goed op 31 augustus 1995, toen
aan de voordien bestaande huurovereenkomst een einde was gekomen, de appèlrechters
de in het middel genoemde bepalingen schenden.
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 7 en 9 van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten,
die afdeling 2bis, Hoofdstuk II, Titel VIII, Boek III van het Burgerlijk Wetboek vormt,
hierna de Handelshuurwet genoemd.
Aangevochten beslissing
De appèlrechters beslissen dat de tussen partijen gesloten huurovereenkomst geldig afweek van artikel 7 van de Handelshuurwet, dat eiseres aan verweerster de toelating gaf
om alle verbouwings- en veranderingswerken uit te voeren die zij nuttig oordeelde en dat
eiseres zich het recht ontzegde om de plaatsen in hun vorige staat te doen herstellen, en
verwerpen derhalve de eis van eiseres dat het goed hersteld zou worden in zijn oorspronkelijk staat, op grond van de volgende motieven:
"3. [Verweerster] argumenteert dat de eerste rechter niet heeft geantwoord op het juridisch geschilpunt omtrent de wederinstaatstellingsverplichting, die contractueel werd
'wegbedongen' in het voordeel van [verweerster] naar aanleiding van de laatste huurhernieuwing in 1993, en dat de eerste rechter ook geen rekening heeft gehouden met het feit
dat het pand was verhuurd als jeugdcafé.
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De rechtbank stelt vast dat tussen [verweerster] en [eiseres] inderdaad uitdrukkelijk
werd overeengekomen dat [verweerster] de toelating verkreeg om verbouwings- en veranderingswerken uit te voeren 'die zij nuttig oordeelde' voor de exploitatie van de handel
erin uitgebaat en dat [eiseres] zich het recht ontzegde de plaatsen in hun vorige staat te
doen herstellen.
Er diende geen voorafgaande toelating aan [eiseres] te worden gevraagd telkens wanneer [verweerster] bepaalde werken wenste uit te voeren: de huurovereenkomst week in
dit opzicht af van artikel 7 van de wet op de handelshuurovereenkomsten en dergelijke afwijking was niet strijdig met het dwingend karakter van deze wet, aangezien zij in het
voordeel van de huurder was bedongen.
[Verweerster] verkreeg hierdoor evenwel enkel het recht om werken uit te voeren, niet
om schade toe te brengen. Dat het pand verhuurd werd als 'jeugdcafé', viel weliswaar binnen de door partijen overeengekomen bestemming (ten deze: 'café-frituur-restaurant-dancing-hotel'), maar doet geen afbreuk aan de verplichting van [verweerster] om - bij de uitvoering van de overeenkomst als hoofdhuurder - als een goede huisvader te handelen (artikel 1728, 1° van het Burgerlijk Wetboek).
Er moet dus onderscheid worden gemaakt tussen 'uitgevoerde werken' en 'toegebrachte
schade'.
Daarenboven gold het recht van [verweerster] om werken uit te voeren, enkel in zoverre deze werken volgens de regels van de kunst werden uitgevoerd.
Aan de deskundige wordt gevraagd met dit gegeven rekening te willen houden (...)".
Grieven
Artikel 7 van de Handelshuurwet bepaalt dat de huurder het recht heeft aan het gehuurde goed elke verbouwing uit te voeren die dienstig is voor zijn onderneming en waarvan
de kosten drie jaar huur niet te boven gaan, mits daardoor noch de veiligheid, noch de salubriteit, noch de esthetische waarde van het gebouw in het gedrang komen, en mits hij
vooraf de verhuurder bij ter post aangetekende brief of bij (exploot van gerechtsdeurwaarder) in kennis stelt van al de voorgenomen veranderingen, met overlegging van de plans
en bestekken, zodat de verhuurder in voorkomend geval zich om wettige redenen ertegen
kan verzetten.
Artikel 7 van de Handelshuurwet strekt niet enkel tot bescherming van de huurder, die
ervoor behoed wordt al te dure werken uit te voeren, maar ook tot bescherming van de
verhuurder, die ervoor behoed wordt bij het beëindigen van de huurovereenkomst geconfronteerd te worden met excessieve verbouwingswerken en de daarmee gepaard gaande
grotere onderhouds- en instandhoudingskosten. Deze bepaling is derhalve dwingend zowel in het voordeel van de huurder als van de verhuurder, zodat de van deze bepaling afwijkende overeenkomsten relatief nietig zijn.
Eiseres voerde aan dat verweerster verbouwingswerken uitvoerde zonder over een geldige toestemming vanwege eiseres te beschikken, zodat de verbouwings- en veranderingswerken overeenkomstig artikel 9 van de Handelshuurwet dienden te worden verwijderd.
De appèlrechters verwerpen dit verweer en overwegen dat tussen partijen uitdrukkelijk
werd overeengekomen dat verweerster toelating kreeg om verbouwings- en veranderingswerken uit te voeren, dat hiervoor geen voorafgaande toelating aan eiseres diende te worden gevraagd, nu de overeenkomst in dit opzicht afweek van artikel 7 van de Handelshuurwet en dat een dergelijke afwijking niet strijdig is met het dwingend karakter van de
wet, aangezien zij in het voordeel van de huurder was bedongen.
Hieruit volgt dat de appèlrechters door te beslissen dat partijen in hun overeenkomst
mochten afwijken van artikel 7 van de Handelshuurwet en door op die grond de eis van
eiseres tot herstel van het goed in zijn oorspronkelijke staat te verwerpen, de in het middel
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genoemde bepalingen schenden, nu voornoemd artikel 7 van de Handelshuurwet dwingend is zowel in het voordeel van de huurder als in het voordeel van de verhuurder
(schending van de artikelen 7 en 9 van de Handelshuurwet).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat artikel 1730 van het Burgerlijk Wetboek, vóór de vervanging ervan bij artikel 4 van de Wet van 29 december 1983 "betreffende de huur
van onroerende goederen", bepaalt dat indien er tussen (de) verhuurder en (de)
huurder een staat van het verhuurde goed werd opgemaakt, de huurder het goed
moet teruggeven, zoals hij, volgens die staat, het "ontvangen" heeft, met uitzondering van hetgeen door ouderdom of door overmacht tenietgegaan is of beschadigd werd;
Dat artikel 1731 van dit Wetboek, zoals vervangen bij artikel 1 van de Wet van
7 november 1973 "tot wijziging van artikel 1731 van het Burgerlijk Wetboek" en
vóór de vervanging ervan bij artikel 5 van de Wet van 29 december 1983, in zijn
eerste lid bepaalt dat, indien geen plaatsbeschrijving is opgemaakt, vermoed
wordt dat de huurder het gehuurde goed "ontvangen" heeft in dezelfde staat als
waarin het zich bevindt op het einde van de huurovereenkomst, behoudens tegenbewijs dat door alle middelen kan worden geleverd; dat dit artikel 1731, in
die versie, in zijn tweede lid bepaalt, naar gelang de duurtijd van de huur, binnen
welke termijn na de ingebruikneming de huurder een omstandige plaatsbeschrijving kan eisen;
Dat artikel 1730 van dat wetboek, na de vervanging ervan bij artikel 4 van de
Wet van 29 december 1983, in §1 bepaalt dat elke partij kan eisen dat, op tegenspraak en voor gemeenschappelijke rekening, een omstandige plaatsbeschrijving
wordt opgemaakt; dat die paragraaf verder bepaalt dat deze plaatsbeschrijving
wordt opgemaakt ofwel "gedurende de tijd dat de plaatsen niet in gebruik zijn",
ofwel gedurende de eerste maand dat ze "gebruikt" worden wanneer de huurtijd
één jaar of meer bedraagt, ofwel gedurende de eerste vijftien dagen van "gebruik" wanneer de huurtijd minder dan één jaar bedraagt;
Dat §2 van dit artikel in die versie bepaalt dat indien in de gehuurde plaatsen
belangrijke wijzigingen zijn aangebracht nadat de plaatsbeschrijving is opgemaakt, elke partij kan eisen dat op tegenspraak en voor gemeenschappelijke rekening een bijvoegsel bij de plaatsbeschrijving wordt opgemaakt en dat, indien
geen overeenstemming daaromtrent wordt bereikt, de in §1 voorgeschreven procedure van toepassing is, behalve wat de termijnen betreft;
Dat voormeld artikel 1731, na de vervanging ervan bij artikel 5 van de Wet
van 29 december 1983, in §1 bepaalt dat, indien geen omstandige plaatsbeschrijving is opgemaakt, vermoed wordt dat de huurder het gehuurde goed "ontvangen" heeft in dezelfde staat als waarin het zich bevindt op het einde van de huurovereenkomst, behoudens tegenbewijs dat door alle middelen kan worden geleverd;
Dat §2 van dit artikel in die versie bepaalt dat indien tussen de verhuurder en
de huurder een omstandige plaatsbeschrijving is opgemaakt, de huurder het goed
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moet teruggeven zoals hij het, volgens die beschrijving, "ontvangen" heeft, met
uitzondering van hetgeen door ouderdom of door overmacht is tenietgegaan of
beschadigd;
Overwegende dat de artikelen 1730 en 1731 van het Burgerlijk Wetboek een
regeling inhouden van de teruggave van het gehuurde goed volgens zijn staat bij
het einde van de overeenkomst;
Dat de inhoud van die artikelen en de erin gebruikte bewoordingen volgt dat:
1. voor de huurovereenkomsten die zijn ingegaan na de inwerkingtreding op 1
januari 1974 van de vervanging van artikel 1731 bij de Wet van 7 november
1973, die versie van artikel 1731 van toepassing is, welke geldend was bij de ingebruikneming van het goed;
2. de regeling voor het bepalen van de huurschade in de regel afhankelijk is
van het al dan niet voorhanden zijn van een plaatsbeschrijving bij de ingebruikneming van het gehuurde goed;
3. de huurschade, met toepassing van de voormelde artikelen 1730 en 1731 in
het geval van een ononderbroken gebruik van het gehuurde goed, in de regel
moet worden vastgesteld door vergelijking tussen de toestand van dit goed bij de
ingebruikneming ervan en bij het verlaten ervan;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat verweerster het gehuurde
goed sinds 1 september 1977 voor het eerst in gebruik heeft genomen en dit tot
en met 31 augustus 1998 en dat op 24 december 1980 een gemeenschappelijke
plaatsbeschrijving werd opgemaakt;
Dat de appèlrechters aan de aangestelde deskundige vragen enkel de sinds 1
september 1995 toegebrachte huurschade te begroten om reden dat eiseres geen
protest heeft laten horen nopens de staat van het gehuurde goed op 31 augustus
1995, toen aan de voordien bestaande overeenkomst een einde was gekomen;
Dat de appèlrechters aldus de artikelen 1730 en 1731, zoals van toepassing
vóór de vervanging ervan bij de Wet van 29 december 1983, schenden;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
4. Tweede middel
Overwegende dat de artikelen 7 tot 9 van de Handelshuurwet betrekking hebben op het "recht van de huurder om het gehuurde goed voor zijn bedrijf geschikt
te maken";
Dat artikel 7 bepaalt dat de huurder het recht heeft aan het gehuurde goed elke
verbouwing uit te voeren die dienstig is voor zijn onderneming en waarvan de
kosten drie jaar huur niet te boven gaan, mits daardoor noch de veiligheid, noch
de salubriteit, noch de esthetische waarde van het gebouw in het gedrang komen
en mits naleving van de in die wetsbepaling voorgeschreven formaliteiten;
Dat artikel 9 het lot van de aldus gedane verbouwingen regelt tijdens en na het
einde van de huur en de gebeurlijke vergoedingsverplichting aan de zijde van de
verhuurder;
Dat deze artikelen het dwingende recht bepalen aan de zijde van de handelshuurder om, binnen bepaalde voorwaarden, verbouwingswerken op te dringen
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aan de handelsverhuurder; dat zij eensdeels gelden ter bescherming van de handelshuurder aan wie men het recht niet kan ontzeggen om bepaalde werken uit te
voeren ter aanpassing van het gehuurde pand aan de er uitgebate kleinhandel,
maar anderdeels ook ter bescherming van de verhuurder voor wie de gebeurlijke
vergoeding van die werken bij het vertrek van de huurder beperkt moet blijven;
Dat het daarnaast de partijen vrij staat overeen te komen dat de verhuurder toelating verleent tot uitvoering van veranderings- en verbouwingswerken en een
regeling omtrent het lot van die werken en de vergoedingsplicht ervoor bij het
einde van de huur te treffen;
Dat dergelijke overeenkomst aan het gemene recht en niet aan de artikelen 7
tot 9 van de Handelshuurwet is onderworpen;
Dat het middel faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de door eiseres gevorderde huurschade en uitspraak doet over de kosten;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt eiseres in twee derden van de kosten;
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne, zitting houdende in hoger beroep.
De kosten begroot op de som van zeshonderd tachtig euro vierenveertig cent
jegens de eisende partij.
3 juni 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de
h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. Verbist.

Nr. 302
1° KAMER - 3 juni 2004

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - ALGEMEEN.
2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) FAILLISSEMENTSWET - WERKING IN DE TIJD - OVEREENKOMST.
3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
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TIJD EN IN DE RUIMTE - FAILLISSEMENTSWET - OVEREENKOMST.
1º Een nieuwe wet is in beginsel niet alleen van toepassing op toestanden die na haar
inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de
vroegere wet ontstane toestand, die zich voordoen of voortduren onder vigeur van de
nieuwe wet voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk
vastgestelde rechten1. (Art. 2 B.W.)
2º en 3° Wanneer het faillissement dateert van voor het in voege treden van de nieuwe
Faillissementswet en de overeenkomst van tien dagen voor de datum van staking van
betaling blijft ze aanvechtbaar met toepassing van de oude wet2. (Art. 2 B.W.; Art. 445
Faillissementswet 1851; Artt. 17 en 150, eerste lid Faillissementswet 1997)
(LANDHOF EIEREN B.V. & LANDHOF EIEREN N.V. T. M. VANBUUL, G. ALOFS & F. RUYSSCHAERT, curatoren van
het faillissement van VENHOF INTERNATIONAL N.V.)

ARREST

(A.R. C.03.0070.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 7 februari 2000 en 7 maart
2002 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Uit de arresten blijkt dat:
1. de NV Venhof International eieren aankocht, sorteerde, verpakte en vervolgens verkocht;
2. zij die eieren voornamelijk aankocht bij de eiseressen terwijl de GmbH Fischer-Weppeler de voornaamste koper was;
3. de NV Venhof International failliet werd verklaard op 12 februari 1996 en
de datum van staking van betaling bepaald werd op 12 augustus 1995;
4. vanaf 7 augustus 1995 opeenvolgende overeenkomsten afgesloten werden
tussen de NV Venhof Int., de eiseressen en GmbH Fischer-Weppeler waarbij een
vast maandelijks bedrag door deze laatste zou worden betaald aan de eiseressen
voor toekomstige leveringen aan de NV Venhof Int.;
5. een gelijkaardige overeenkomst afgesloten werd met de BV Internationaal
Transportbedrijf P. Pouls & zonen die het transport van de eieren verzorgde.
IV. Middelen
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2 en 3 van het Burgerlijk Wetboek;
1 Cass., 6 maart 2003, A.R. C.02.0132.F, nr. 156.
2 Ibid.
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- de artikelen 17 en 150 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 (nieuwe Faillissementswet);
- artikel 445 van de Wet van 18 april 1851 houdende boek III van het Wetboek van
Koophandel (B.S., 24 april 1851), waarvan de authentieke Nederlandse tekst werd vastgesteld bij Wet van 21 oktober 1997 (B.S., 27 november 1997) (oude Faillissementswet), zoals deze bepaling van kracht was voor de opheffing van de oude Faillissementswet door
artikel 149 van de nieuwe Faillissementswet van 8 augustus 1997.
Aangevochten beslissingen
De appèlrechters oordelen dat de oude Faillissementswet van toepassing is, dat de overeenkomsten tot stand kwamen in de periode van 10 dagen voor de datum van staking van
betaling, dat zij een schulddelegatie inhielden en dat de curatoren, in de mate dat die
schulddelegatie gediend had om oude vervallen schulden aan te zuiveren, zich terecht beriepen op artikel 445, ten tweede van de oude Faillissementswet, en dit op grond van de
volgende overwegingen:
"(...) dat het faillissement dateert van ruim voor het in voege treden van de nieuwe faillissementswet; dat ook de vordering van (de verweerders), gesteld in het inleidend exploot
van 14 en 16 aug. 1996, dateert van voordien;
(...) dat (de verweerders) definitief het recht verworven hadden om zich op de bepalingen van de oude faillissementswet te beroepen ter staving van hun eis; dat de eerste rechter onterecht de bepalingen van de nieuwe wet toepaste;
(...) dat dienvolgens de overeenkomsten daterend van tien dagen voor de datum van staking van betaling (12 aug. 1995) aanvechtbaar bleven met toepassing van art. 445 (oude)
Faill. W.;
(...) dat spijts de beweringen van (de eiseressen) in andere zin de overeenkomsten in
kwestie driepartijenovereenkomsten zijn; dat blijkens de inhoud ervan het gaat om een
schulddelegatie waarbij F., schuldenaar van Venhof, er zich toe verbond te betalen aan
(eiseressen) (resp. P.) en deze betaling bevrijdende werking had zowel wat betreft de
schuld van Fischer ten overstaan van Venhof als wat betreft de schuld van Venhof ten
overstaan van (de eiseressen) (resp. Pouls); dat ingevolge deze overeenkomsten Fischer
schuldenaar werd van (de eiseressen) (Pouls) alhoewel tussen hen geen leveringen gebeurden; dat deze schuld afhankelijk was van de schuldvordering die Venhof ten overstaan van Fischer bekwam;
(...) dat uit voorgaande volgt dat deze overeenkomsten slechts tot stand kwamen na instemming tussen alle betrokken partijen; dat (eiseressen) onterecht voorhouden dat het
slechts om een overdracht van schuldvordering gaat nu in de overeenkomst Fischer er
zich toe verbindt te betalen aan (de eiseressen) (Pouls) en dit met betrekking tot toekomstige schulden;
(...) dat de overeenkomst dan ook slechts dateert van het ogenblik van wilsovereenstemming tussen alle betrokken partijen; dat blijkens het oudste contract dit ondertekend
werd door Venhof op 31 juli 1995, door (de eiseressen) op 1 aug. 1995 en door Fischer op
7 augustus 1995; dat nu de uitdrukkelijke instemming van Fischer vereist was, de overeenkomst niet eerder op 7 augustus 1995 geacht kan worden tot stand te zijn gekomen, datum van de instemming van Fischer; dat derhalve ook deze oudste overeenkomst valt onder toepassing van art. 445 (oude) Faill. W.; dat de navolgende overeenkomsten (die enkel
wat betreft het maandelijks door Fischer te betalen bedrag van de voorgaande verschillen)
eveneens onder toepassing van art. 445 (oude) Faill. W. vallen;
(...) dat in art. 445, 2 (oude) Faill. W. geviseerd worden o.m. de betalingen anders dan
in geld die gedaan zijn door de gefailleerde voor vervallen schulden; dat het dan ook op
zich irrelevant is dat in de overeenkomst werd bedongen dat de betalingen die Fischer zou
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doen betrekking hebben op toekomstige leveringen die zij van Venhof moest ontvangen;
dat daarentegen in de overeenkomsten niet is bepaald op welke schulden van Venhof ten
overstaan van (de eiseressen) de door Fischer gedane betalingen zouden worden aangerekend; dat in de mate dat de betalingen die Fischer rechtstreeks aan (de eiseressen) verrichtte dienden ter delging van nieuwe schulden die Venhof ten overstaan van (de eiseressen) moest aangaan om de leveringen aan Fischer te kunnen blijven doen, deze betalingen
ontsnappen aan de sanctie van art. 445 (oude) Faill. W.; dat de schulddelegatie in die mate
slechts een afspraak uitmaakt betreffende toekomstige schulden en derhalve tegenstelbaar
is aan de massa;
(...) dat in de mate de door Fischer aan (de eiseressen) gedane betalingen gediend hebben om oude vervallen schulden van Venhof aan te zuiveren, de curators zich terecht op
art. 445, 2 (oude) Faill. W. beroepen; dat alsdan immers de gelijkheid tussen de schuldeisers verbroken wordt".
In het tussenarrest van 7 maart 2002 wordt de genoemde beslissing herhaald en bevestigd, en wel op grond van de volgende overwegingen:
"Uit de motieven van het arrest van 7 februari 2000 volgt dat voor zover deze betalingen dienden om de schulden van de gefailleerde ten overstaan van (de eiseressen) en BV
Pouls die vervallen waren op 7 augustus 1995 aan te zuiveren, de gelijkheid tussen de
schuldeisers verbroken werd en de betalingen niet tegenstelbaar waren aan de massa.
In weerwil van de motieven van het arrest betwisten (de eiseressen) nog steeds dat de
overeenkomst van schulddelegatie tot stand kwam op 7 augustus 1995.
Het hof kan te dien aanzien enkel herhalen dat vermits het ter zake gaat om een driepartijenovereenkomst het tijdstip waarop de wilsovereenstemming tot stand komt het tijdstip
is waarop alle partijen met de bepalingen van de overeenkomst instemden, hetgeen blijkens de overgelegde stukken gebeurde op 7 augustus 1995, datum waarop GmbH Fischer
de overeenkomst (als laatste contractpartij) ondertekende.
Ten overvloede dient erop gewezen dat de betalingen die in uitvoering van de overeenkomst gebeurden en die geviseerd worden door het (oude) art. 445 Faill. W. zich slechts
nadien situeren, zodat zelfs indien de overeenkomst in kwestie zou dateren van voor 7 augustus 1995 genoemde wetsbepaling onverkort van toepassing zou blijven op de kwestieuze betalingen.
De kwalificatie van de litigieuze overeenkomsten, schulddelegatie of overdracht van
schuldvorderingen, heeft overigens slechts belang wat betreft het tijdstip van totstandkoming en blijft voor het overige irrelevant voor wat betreft de toepassing van art. 445
(oude) Faill. W.: in elk geval gaat het immers om betalingen van vervallen schulden anders dan in geld waarbij het irrelevant is of de betalingen geschiedden ingevolge schulddelegatie dan wel ingevolge overdracht van schuldvordering".
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Wetten die van openbare orde zijn, hebben onmiddellijke werking.
Het faillissementsrecht, en meer bepaald het hier relevante artikel 17 van de nieuwe
Faillissementswet, is van openbare orde.
De nieuwe Faillissementswet trad op 1 januari 1998 in werking.
Door na de inwerkingtreding van de nieuwe Faillissementswet, met name in de arresten
van 7 februari 2000 en 7 maart 2002, niettemin nog de oude Faillissementswet toe te passen, hebben de appèlrechters derhalve artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en 150 van de
Faillissementswet geschonden. Tevens hebben zij artikel 445 van de oude Faillissementswet geschonden, door deze bepaling ten onrechte toe te passen, en artikel 17 van de nieu-
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we Faillissementswet geschonden, door deze bepaling ten onrechte niet toe te passen.
1.2. Tweede onderdeel
In de regel is een nieuwe wet niet enkel van toepassing op de toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van een onder de vroegere wet ontstane toestand, die zich voordoen of die voortdurend onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover daardoor geen afbreuk wordt gedaan aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten. Inzake overeenkomsten blijft echter de oude wet van toepassing, tenzij de
nieuwe wet van openbare orde is of uitdrukkelijk toepassing voorschrijft op de lopende
overeenkomsten.
De nieuwe Faillissementswet is bijgevolg in beginsel toepasselijk op reeds geopende
faillissementen.
De appèlrechters stellen in casu niet vast dat de toepassing van de nieuwe wet afbreuk
zou doen aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten. De opmerking van de appèlrechters dat "de curators definitief het recht verworven hadden om zich op de bepalingen van
de oude faillissementswet te beroepen ter staving van hun eis" houdt niet in dat de rechten
van de curators reeds onherroepelijk waren vastgesteld.
De appèlrechters stellen evenmin vast dat artikel 17 van de nieuwe Faillissementswet
niet van openbare orde zou zijn.
Door niettemin de oude Faillissementswet van toepassing te verklaren, schenden zij
derhalve alle in het middel aangehaalde wetsbepalingen.
1.3. Derde onderdeel
Krachtens artikel 150, eerste lid van de nieuwe Faillissementswet treden de bepalingen
van de nieuwe Faillissementswet in werking op 1 januari 1998. Uit artikel 150, tweede tot
en met vijfde lid, blijkt dat een aantal wetsbepalingen op een ander ogenblik in werking
treden, doch deze wetsbepalingen zijn hier niet toepasselijk.
Ook hieruit volgt dat de rechters in beginsel de nieuwe Faillissementswet moeten toepassen op reeds geopende faillissementen.
De appèlrechters hebben derhalve, door na de inwerkingtreding van de nieuwe Faillissementswet toch nog de oude Faillissementswet toe te passen, de artikelen 150 van de
nieuwe Faillissementswet en 2 van het Burgerlijk Wetboek geschonden. Tevens hebben
zij artikel 445 van de oude Faillissementswet geschonden, door deze bepaling ten onrechte toe te passen, en artikel 17 van de nieuwe Faillissementswet geschonden, door deze bepaling ten onrechte niet toe te passen.
1.4. Vierde onderdeel
Krachtens artikel 445, eerste en derde lid van de oude Faillissementswet zijn met betrekking tot de boedel nietig en zonder gevolg onder meer alle betalingen anders dan in
geld of in handelspapier, wegens vervallen schulden, wanneer zij door de schuldenaar zijn
verricht sinds het door de rechtbank bepaalde tijdstip van betaling of binnen tien dagen
die aan dat tijdstip voorafgaan. Artikel 17, ten eerste van de nieuwe Faillissementswet
luidt in dezelfde zin, met dien verstande dat daarin sprake is van niet tegenwerpelijkheid
aan de boedel en dat de periode van tien dagen werd weggelaten.
Geen betaling door overdracht in de zin van deze wetsbepalingen en bijgevolg rechtsgeldig en tegenwerpelijk aan de boedel is de overeenkomst van overdracht van schuldvordering die voor de verdachte periode werd gesloten, ook indien aan die overeenkomst vervolgens uitwerking wordt gegeven tijdens de verdachte periode.
Door niettemin te beslissen dat artikel 445 van de oude Faillissementswet van toepassing is op betalingen die tijdens de verdachte periode gebeuren in uitvoering van een overeenkomst van overdracht van schuldvordering, schenden de appèlrechters artikel 445 van
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de oude Faillissementswet, en voor zover als nodig tevens artikel 17 van de nieuwe Faillissementswet.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Eerste middel
2.1. Eerste, tweede en derde onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, een nieuwe
wet in beginsel niet alleen van toepassing is op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere
wet ontstane toestand, die zich voordoen of voortduren onder vigeur van de nieuwe wet voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk
vastgestelde rechten;
Overwegende dat, krachtens artikel 150, eerste lid van de Faillissementswet
van 8 augustus 1997, de bepalingen van deze wet in werking traden op 1 januari
1998;
Overwegende dat artikel 17 van de nieuwe Faillissementswet van 8 augustus
1997 van toepassing is op lopende faillissementen, maar geen terugwerkende
kracht heeft;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat het faillissement dateert van
ruim voor het in voege treden van de nieuwe Faillissementswet;
Dat zij vervolgens oordelen dat de overeenkomsten daterend van tien dagen
voor de datum van staking van betaling aanvechtbaar bleven met toepassing van
het te dezen toepasselijk artikel 445 van de Faillissementswet;
Dat zij aldus hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat de onderdelen niet kunnen worden aangenomen;
2.2. Vierde onderdeel
Overwegende dat het onderdeel geheel is gebaseerd op de in het tweede middel vergeefs aangevoerde onderstelling dat de betwiste overeenkomst werd gesloten vóór de verdachte periode;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.
3 juni 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Verbist
en De Gryse.
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Nr. 303
1° KAMER - 3 juni 2004

1º DESKUNDIGENONDERZOEK - BURGERLIJKE ZAKEN - OPDRACHT RECHTSMACHT - GRENZEN.
2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN DESKUNDIGENONDERZOEK - OPDRACHT - RECHTSMACHT - GRENZEN.
1º en 2° De door een rechter aan een deskundige gegeven opdracht moet zich
noodzakelijkerwijze beperken tot het verzamelen van de nodige feitelijke elementen om
de rechter in staat te stellen de bedoelde rechtsregels toe te passen; de rechter kan de
deskundige niet gelasten een advies te geven over de gegrondheid van de vordering1.
(Artt. 11, eerste lid en 962 Ger.W.)
(O. T. Mr. DE VLIEGHER, curator van het faillissement van ARGUS N.V.)

ARREST

(A.R. C.03.0111.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 oktober 2002 gewezen
door het Hof van Beroep 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.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 11, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, de rechters hun rechtsmacht niet kunnen overdragen;
Dat, krachtens artikel 962 van hetzelfde wetboek, de rechter, ter oplossing van
een voor hem gebracht geschil of ingeval een geschil werkelijk en dadelijk dreigt
te ontstaan, deskundigen kan gelasten vaststellingen te doen of een technisch advies te geven;
Dat aldus de door een rechter aan een deskundige gegeven opdracht zich noodzakelijkerwijze moet beperken tot het verzamelen van de nodige feitelijke elementen om de rechter in staat te stellen de bedoelde rechtsregels toe te passen;
dat de rechter de deskundige niet kan gelasten een advies te geven over de gegrondheid van de vordering;
Overwegende dat de appèlrechter, mits een terminologische aanpassing, het
door de eerste rechter bevolen deskundigenonderzoek bevestigt om na te gaan,
telkens vanaf 1 januari 1992 of:
1. de door de NV Argus gevoerde boekhouding al dan niet aan de realiteit van
1 Zie Cass., 12 dec. 1985, A.R. 7373, nr. 254 en 14 sept. 1992, A.R. 9311, nr. 605.
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de door die vennootschap gevoerde verrichtingen beantwoordt;
2. er in hoofde van een van de bestuurders, waaronder eiser, al dan niet beheersfouten zijn vast te stellen;
3. een van de bestuurders, waaronder eiser, al dan niet kennelijk grove beheersfouten heeft begaan die hebben bijgedragen tot het totstandkomen van het
faillissement van de NV Argus;
4. een van de bestuurders, waaronder eiser, niettegenstaande een tegenstrijdig
belang van vermogensrechtelijke aard, al dan niet rechtstreeks of onrechtstreeks
een financieel voordeel heeft genoten en/of hetzij aan de vennootschap zelf hetzij
aan derden schade heeft toegebracht tengevolge van een beslissing of verrichting;
Overwegende dat de appèlrechter, inzonderheid door aan de deskundige opdracht te geven vast te stellen of een van de bestuurders beheersfouten heeft begaan en vast te stellen of een van de bestuurders kennelijk grove fouten heeft begaan die hebben bijgedragen tot het totstandkomen van het faillissement, zich
niet ertoe beperkt heeft de deskundige te gelasten vaststellingen te doen of een
technisch advies te geven, maar hem de opdracht heeft gegeven een advies te geven over de gegrondheid van de vordering;
Dat hij aldus de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
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.
3 juni 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de
h. Waûters – Tegenstrijdige conclusie2 van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. Geinger.

Nr. 304
1° KAMER - 3 juni 2004

1º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — VOORKOOPRECHT - VERPACHTE GOED - TE
2 Het O.M. was van oordeel dat de appèlrechter net niet zijn rechtsmacht had overgedragen aan de
deskundige met de opdracht, nagenoeg omschreven in de termen van toepasselijke
vennootschappenwet, waarbij hij hem gelastte de feitelijke en boekhoudkundige eleementen te
verzamelen. Hoewel het ook stelde dat het wellicht voorzichtiger was geweest de opdracht te geven
de feitelijke gegevens vast te stellen, die zouden kunnen wijzen op foutieve handelingen, meende het
O.M. uiteindelijk dat de rechter zijn volle appreciatiebevoegdheid behield over de aard van de
eventuele fouten en hun oorzakelijk verband met het faillissement en/of schade aan derden.
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- AFZONDERLIJKE PRIJS - VEREISTE.

2º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — VOORKOOPRECHT - MISKENNING - GEVOLG INDEPLAATSGESTELDE PACHTER - TE BETALEN PRIJS.
1º De verkoper die als een geheel goederen te koop stelt waarvan het verpachte goed
slechts een deel is, mag de waarde van respectievelijk de verpachte en niet-verpachte
goederen niet bepalen op een wijze die bedoeld is om de uitoefening van het
voorkooprecht van de pachter te verhinderen1. (Artt. 47 en 50, derde lid Pachtwet)
2º Wanneer het voorkooprecht van de pachter is miskend omdat de verpachter voor de
samen verkochte goederen de prijs voor de verpachte goederen abnormaal hoog heeft
gesteld met de bedoeling het voorkooprecht te omzeilen en ter compensatie de nietverpachte goederen evenredig laag heeft geprijsd, moet de indeplaatsgestelde pachter
voor de verpachte goederen niet de formeel bedongen prijs betalen maar wel de prijs die
verschuldigd zou zijn geweest indien het voorkooprecht niet was miskend2. (Art. 51,
derde lid Pachtwet)
(C. e.a. T. F. e.a.)

ARREST

(A.R. C.02.0156.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen twee vonnissen, respectievelijk op 7 december 1999 en 19 november 2001 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Het bestreden vonnis van 26 november 2001 stelt vast dat:
1. de derde en vierde verweerders eigenaar zijn te Beersel-Dworp van een perceel grond genaamd "De Leybus en Kesterbeek" groot ongeveer 1ha 62a 9ca en
van een perceel "Den Hert" groot ongeveer 30a en dat de percelen verpacht waren aan de eerste en de tweede verweerders:
2. die door de eerste twee verweerders gepachte goederen samen met een nietverpachte hoeve met grond verkocht werden door de derde en vierde verweerders aan de eisers en dat de prijs voor de verpachte goederen op 2.000.000 BEF
werd bepaald en die voor de niet-verpachte goederen op 3.000.000 BEF;
3. aan de eerste twee verweerders het voorkooprecht werd aangeboden voor de
gepachte percelen aan 2.000.000 BEF, vermeerderd met de kosten der akte, hierin begrepen de metingskosten;
4. de overeengekomen prijzen voor de gepachte en voor de niet-gepachte goederen niet alleen afwijken van de door de deskundige bepaalde schattingsprijzen,
1 P. DELNOY, “Droit de préemption en matière de biens ruraux”, R.P.D.B. tw., Compl. V, 443, nr. 7;
R. EECKLO en R. GOTZEN, Pacht en voorkoop, Leuven 1990, 359, nr. 211; V. RENIER e.a., “Le bail à
terme” in Rép. Not., tome VIII, livre II, Larcier 1992, 423, nr. 631.
2 V. RENIER e.a., “Le bail à terme” in Rép. Not., tome VIII, livre II, Larcier 1992, 474, nr. 758.
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maar ook dat veel te laag werd overeengekomen voor de niet gepachte hoeve met
grond en de hoog gestelde prijs werd overeengekomen voor de gepachte percelen
en dat dit geen toeval was;
5. de hoge prijs van de gepachte goederen gecompenseerd werd met de lage
prijs van de hoeve en dat die compensatie een bewuste keuze was van de verpachters;
6. het bedrieglijk inzicht van de derde en vierde verweerders bewezen is;
7. niet is aangetoond dat de eisers er kennis van hadden dat de prijs gesimuleerd was.
IV. Middel
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1101, 1108, 1126, 1165 en 1321 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 47, 48.1 en 51 van de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de
Pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van
huurders van landeigendommen (boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling III van het
Burgerlijk Wetboek) (de artikelen 47 en 48.1 gewijzigd bij de wet van 7 november 1988);
- de artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet van 16 december 1851.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis van 19 november 2001 stelt eerste en tweede verweerders in de
plaats van de kopers, de eisers, en dit met betrekking tot de goederen die het voorwerp uitmaakten van de verkoop verleden voor vijfde en zesde verweerders op 21 februari 1997,
geregistreerd te Halle I, op 25 februari 1997, Boek 679, fd. 26, vak 1, namelijk:
Gemeente Beersel, derde afdeling, Dworp,
1. een perceel grond, gelegen te Beersel-Dworp, ter plaatse genaams "De Leybus" en
"Kesterbeek", gekadastreerd of het geweest zijnde sectie B, nummers 408/S en 410/E deel
en 400/b/deel, hebbende een totale oppervlakte volgens metingsplan van 1ha 62a 9ca,
zijnde lot 1 en 7 van het metingsplan van de N.V. Intop van 18 september 1996,
2. een perceel grond gelegen aan de Jozef Hauwaertstraat en ter plaatse genaamd "Den
Hert", gekadastreerd of het geweest zijnde sectie B, nr. 387/E/deel en 388/A/2/deel, hebbende samen een oppervlakte van 30a, zoals eveneens aangeduid op het metingsplan van
de N.V. Intop,
zegt dat eerste en tweede verweerders gemachtigd zijn deze percelen aan te kopen aan
de prijs van 1.090.000 BEF, en zegt voor recht dat eerste en tweede verweerders aan de
eisers dienen te betalen de prijs van 1.090.000 BEF, de registratierechten en andere belastingen, met als heffingsgrondslag deze prijs, het honorarium van de notaris berekend op
die koopsom en de kosten van de notaris, eventueel de metingskosten.
a. Op de volgende gronden uit het bestreden vonnis van 7 december 1999: eerste en
tweede verweerders stellen dat de verkopers en kopers hen bedrogen hebben door een
veel te hoge prijs te betalen voor de gronden en een veel te lage prijs voor de gebouwen
(...) De goede trouw of gebrek aan bedrieglijk inzicht in hoofde van de verkoper spelen
hier geen rol, wel dient nagegaan te worden of het recht van voorkoop al dan niet geschonden werd, in welk geval, ook al zou de pachter geen schade geleden hebben, hij op
grond van artikel 51 van de Pachtwet recht heeft een van de mogelijke sancties te vragen
namelijk ofwel de indeplaatsstelling van de koper ofwel een schadevergoeding van 20 pct.
van de verkoopprijs vragen aan de verkoper (...). Nu blijkbaar omdat niet alle gronden
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verkocht bij één en dezelfde onderhandse akte van 26 september 1996, het voorwerp uitmaakten van een Pachtrecht, wordt artikel 48.1 van de Pachtwet door de pachter niet ingeroepen, wel enkel de simulatie van de prijs. Dat het zeer hoog stellen van de zogenaamde
verkoopprijs, gecompenseerd door een veel lagere verkoopprijs van andere gronden, aan
dezelfde koper, voor zover dit bewezen bevonden zou worden, terecht ook als een schending van het voorkooprecht beschouwd kan worden. Het opdrijven van een verkoopprijs
tot een niet-realistische prijs die in hoofde van de kandidaat-koper enkel aanvaard zal
worden mits deze prijs duidelijk gecompenseerd zou worden met veel lagere prijzen voor
andere gronden, ook al zouden de formaliteiten vervuld zijn geweest, houdt wel een miskenning in van het voorkooprecht in de zin van artikel 51 van de Pachtwet, zodat, voor
zover deze vordering gegrond zou worden verklaard, oorspronkelijke aanleggers dan wel
konden overgaan tot een vordering tot indeplaatsstelling, vordering, die terecht ook tegen
de kopers diende gericht te worden,
b. op de volgende gronden uit het bestreden vonnis van 19 november 2001: - Het betoog van de eisers dat de eerste rechter besloot tot prijssimulatie omdat de betaalde prijs
afwijkt van de schattingsprijs vastgesteld door de gerechtsdeskundige steunt op een verkeerde lezing van het beroepen vonnis. De eerste rechter stelde niet alleen vast dat de
overeengekomen prijzen afwijken van de door de gerechtsdeskundige bepaalde schattingsprijzen, maar ook dat de veel te lage prijs werd overeengekomen voor de niet gepachte hoeve met grond en de hoog gestelde prijs werd overeengekomen voor de gepachte
percelen. Anders gezegd, was het volgens het oordeel van de eerste rechter geen toeval indien de hoog gestelde prijs voor de gepachte percelen overeengekomen werd en de veel te
lage prijs voor de goederen waarop eerste en tweede verweerders geen pachtrechten hebben. De rechtbank treedt de eerste rechter bij: uit de vergelijking van de overeengekomen
prijzen voor de gepachte percelen en de niet gepachte hoeve met grond, respectievelijk
2.000.000 BEF en 3.000.000 BEF, met de schattingsprijzen waartoe de gerechtsdeskundige besloot, respectievelijk 1.090.000 BEF en 3.980.000 BEF, besloot de eerste rechter met
recht en rede tot een veel te lage prijs voor de hoeve met grond en een hoog gestelde prijs
voor de gepachte percelen. Het bewijs van simulatie kan in de verhouding tussen de partijen en derden met alle middelen van recht bewezen worden. De eerste rechter heeft uit
een veel te hoge prijs voor de gepachte percelen en een veel te lage prijs voor de niet gepachte percelen, wettig een simulatie van de prijs kunnen afleiden. Al is simulatie op zich
niet ongeoorloofd en al is het bedrieglijk opzet van de verpachter voor de toepassing van
de sanctie van artikel 51, eerste lid van de Pachtwet niet vereist toch acht de rechtbank in
deze het bedrieglijk inzicht van de verpachters, derde en vierde verweerders, bewezen.
Eerste en tweede verweerders stellen terecht dat de hoge prijs van de gepachte goederen
gecompenseerd werd met de lage prijs van de hoeve. Deze compensatie was een bewuste
keuze van de verpachters, die een miskenning van het recht van voorkoop van eerste en
tweede verweerders tot gevolg had (...) - Zoals de gerechtsdeskundige stelde, kan voor
een bepaald iemand de objectieve waarde van een eigendom zowel hoger als lager liggen
dan de subjectieve waarde en wordt de uiteindelijke verkoopprijs bepaald door de koper
die de hoogste prijs biedt. De gerechtsdeskundige oordeelde terecht dat hij zich als deskundige dient te beperken tot de objectieve waarde, dit is de waarde die voor een meerderheid van kandidaat-kopers als relevant ervaren wordt (blz. 23 van het verslag). In deze
hanteerde de gerechtsdeskundige 19 vergelijkingspunten, waarbij hij bepaalde ongemakken die voortvloeien uit de ligging van het te schatten goed (het stedenbouwkundig statuut, de technische kwaliteit van de gebouwen, de omgeving: varkensstallen) in rekening
bracht. Deze werkwijze verschaft aan de schattingsresultaten een voldoende objectieve
basis (...) Krachtens artikel 51, derde lid van de Pachtwet betaalt de indeplaatsgestelde aan
de koper de prijs terug die deze betaald heeft, alsmede de kosten van de akte en is hij
slechts gehouden tot de verplichtingen die voor de koper voortvloeien uit de authentieke
akte van verkoop en tot de lasten waarin de koper toegestemd heeft voor zover die lasten
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zijn ingeschreven of overgeschreven voor de inschrijving van zijn eis. De authentieke akte
van verkoop van 21 februari 1997 bepaalde de prijs voor de in het geding zijnde percelen
op het bedrag van 2.000.000 BEF. De eisers en derde en vierde verweerders die incidenteel beroep aantekenen, verwijten verkeerdelijk de eerste rechter in strijd met artikel 51,
derde lid, te hebben geoordeeld dat eerste en tweede verweerders aan de kopers, de eisers,
slechts het bedrag van 1.090.000 BEF, zoals vastgesteld door de gerechtsdeskundige, dienen te betalen. Zij vergeten dat de eerste rechter de simulatie met betrekking tot de prijs
bewezen achtte. Tussen partijen geldt op basis van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek enkel de werkelijk gewilde, geheime overeenkomst. Dit wordt bevestigd door de
eerste zin van artikel 1321: tegenbrieven kunnen enkel tussen de contracterende partijen
gevolg hebben. Uit de schaarse motivering op dit punt van de eerste rechter blijkt niet dat
hij in de boven aangeduide zin oordeelde op grond van de simulatie en de tegenbrief
waaruit de werkelijke prijs van 1.090.000 BEF blijkt, die lager ligt dan de prijs van
2.000.000 BEF vermeld in de authentieke akte. Alleszins beriepen eerste en tweede verweerders zich voor de eerste rechter niet expliciet op zulke tegenbrief, en doen zij dit in
hoger beroep nog altijd niet. De rechtbank is van oordeel dat eerste en tweede verweerder
zich wel impliciet maar zeker voor de eerste rechter beriepen op de tegenbrief, waar zij
met name steunden op de gesimuleerde prijs en waar zij vorderden dat zij in de plaats gesteld worden van de eisers ten belope van de (werkelijke) prijs zoals die bepaald werd
door de gerechtsdeskundige. Niets staat eraan in de weg dat de indeplaatsgestelde pachter
zich op een tegenbrief beroept, als hieruit blijkt dat de werkelijke prijs lager ligt dan de
prijs vermeld in de authentieke akte. De pachter treedt in dit geval in de rechten van de
ontzette koper. Met andere woorden, de pachter zal de keuze hebben tussen de prijs vermeld in de authentieke akte (als deze voordeliger is) en de prijs vermeld in een andere akte. De verplichtingen die voor de eerste koper voortvloeien uit tegenbrieven worden door
de indeplaatsgestelde pachter niet overgenomen. Het hoofdberoep van de eisers en het incidenteel beroep van derde en vierde verweerders zijn op dit punt gegrond. De indeplaatsgestelde eerste en tweede verweerders dienen aan de uitgewonnen eisers te betalen:
- de prijs van 1.090.000 BEF,
- de registratierechten en andere belastingen, met als heffingsgrondslag deze prijs,
- het honorarium van de notaris berekend op die koopsom en de kosten van de notaris,
- eventueel de metingskosten (...) De eisers vorderen subsidiair tegen derde en vierde
verweerders de terugbetaling van de koopprijs en de intresten. Nochtans ontvangen de eisers een deel van de prijs die zij betaalden alsmede de kosten van de akte, van eerste en
tweede verweerders die immers de indeplaatsstelling verkrijgen (...) De kennis van de eisers dat de prijs gesimuleerd was wordt niet aangetoond en overigens door geen partij
aangevoerd.
Grieven
1. Eerste onderdeel
De prijssimulatie veronderstelt twee overeenkomsten: de schijnbare rechtshandeling
waarin de prijs ten aanzien van derden gesimuleerd wordt en de werkelijke rechtshandeling waarin de werkelijke prijs voorkomt die partijen bindt. De prijssimulatie veronderstelt derhalve de kennis van partijen dat de prijs gesimuleerd is. Het bestreden vonnis van
19 november 2001 stelt echter uitdrukkelijk vast dat de kennis van de eisers dat de prijs
gesimuleerd was, niet wordt aangetoond. Uit het louter feit dat de prijs voor de gepachte
percelen veel te hoog was en dat de prijs voor de niet gepachte goederen veel te laag was,
kon het bestreden vonnis van 19 november 2001 dan ook niet wettelijk afleiden dat er
prijssimulatie was nu volgens de appèlrechters niet wordt aangetoond dat de eisers kennis
hadden van de prijssimulatie (schending van de artikelen 1321 van het Burgerlijk Wetboek, 7 en 8 van de Hypotheekwet). Zonder de kennis van de prijssimulatie in hoofde van
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de eisers, kon er ook geen overeenkomst van prijssimulatie met derde en vierde verweerders tot stand komen (schending van de artikelen 1101 en 1108 van het Burgerlijk Wetboek) en is deze overeenkomst in ieder geval zonder voorwerp (schending van het artikel
1126 van het Burgerlijk Wetboek). Op die gronden kon het bestreden vonnis van 19 november 2001 evenmin wettelijk beslissen dat dit een miskenning van het recht van voorkoop van de eerste en de tweede verweerders tot gevolg had (schending van de artikelen
47, 48.1 en 51 van de Pachtwet).
2. Tweede onderdeel
De prijssimulatie veronderstelt twee overeenkomsten: de schijnbare rechtshandeling
waarin de prijs ten aanzien van derden gesimuleerd wordt en de werkelijke rechtshandeling waarin de werkelijke prijs voorkomt die partijen bindt. Wanneer een pachter beweert
dat zijn recht van voorkoop miskend werd ingevolge een overeenkomst van prijssimulatie
tussen de eigenaar-verpachter en de kandidaat-koper, dan dient hij niet te bewijzen dat de
eigenaar-verpachter en de kandidaat-koper een veel te hoge prijs overeengekomen zijn
maar dan dient hij te bewijzen dat zij in werkelijkheid een lagere prijs overeengekomen
zijn dan deze die hem werd aangeboden. Uit de veel te hoge prijs voor de verpachte goederen kon het bestreden vonnis van 19 november 2001 dan ook niet wettelijk afleiden dat
er prijssimulatie was nu het die prijs enkel vergelijkt met de overeengekomen prijs voor
de niet gepachte hoeve met grond en met de schattingsprijzen waartoe de gerechtsdeskundige besloot (schending van de artikelen 1321 van het Burgerlijk Wetboek, 7 en 8 van de
Hypotheekwet). Op die gronden kon het bestreden vonnis van 19 november 2001 evenmin wettelijk beslissen dat dit een miskenning van het recht van voorkoop van de eerste
en de tweede verweerders tot gevolg had (schending van de artikelen 47, 48.1 en 51 van
de Pachtwet).
3. Derde onderdeel
Wanneer de prijssimulatie bewezen is, dan kunnen de derden zich, in functie van hun
belangen, hetzij op de schijnbare rechtshandeling, hetzij op de werkelijke rechtshandeling
steunen. Wanneer de derden steunen op de werkelijke rechtshandeling, dan is de werkelijke prijs zoals die blijkt uit de tegenbrief aan die derden tegenstelbaar. Het bestreden vonnis van 19 november 2001 beslist in die zin dat de indeplaatsgestelde pachter zich op een
tegenbrief kan beroepen als hieruit blijkt dat de werkelijke prijs lager ligt dan de prijs vermeld in de authentieke akte en dat de pachter de keuze zal hebben tussen de prijs vermeld
in de authentieke akte en de prijs vermeld in de andere akte. Het bestreden vonnis van 19
november 2001 beslist echter ten onrechte dat de verplichtingen die voor de eerste koper
voortvloeien uit de tegenbrief door de indeplaatsgestelde pachter niet worden overgenomen en beslist derhalve eveneens ten onrechte dat eerste en tweede verweerders in de
plaats gesteld worden van de eisers ten belope van de prijs van 1.090.000 BEF zoals die
bepaald werd door de gerechtsdeskundige. Wanneer eerste en tweede verweerders zich
beroepen op de tegenbrief, dan worden zij niet in de plaats gesteld ten belope van een
prijs bepaald door een gerechtsdeskundige maar dan worden zij in de plaats gesteld tegen
betaling van de prijs die de koper werkelijk betaald heeft volgens de tegenbrief maar die
door de bestreden vonnissen niet werd vastgesteld (schending van de artikelen 1165 en
1321 van het Burgerlijk Wetboek, 7 en 8 van de Hypotheekwet, 47, 48 en 51 van de
Pachtwet).
4. Vierde onderdeel
Het artikel 51 van de Pachtwet bepaalt dat de pachter, in geval van verkoop met miskenning van zijn recht van voorkoop, het recht heeft in de plaats gesteld te worden van de
koper mits aan de koper de prijs terug te betalen die deze heeft betaald alsmede de kosten
van de akte. Het bestreden vonnis van 19 november 2001 heeft dan ook ten onrechte beslist dat de indeplaatsgestelde eerste en tweede verweerders aan de uitgewonnen eisers
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slechts de prijs van 1.090.000 BEF dienen te betalen nu de appèlrechters tegelijkertijd
vaststellen dat de eisers aldus slechts een deel ontvangen van de prijs die zij betaalden
(schending van het artikel 51 van de Pachtwet).

V. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het onderdeel uitsluitend gericht is tegen de beslissingen bevat in het vonnis van 19 november 2001;
Overwegende dat artikel 47 van de Pachtwet bepaalt dat bij de verkoop van
een in pacht gegeven landeigendom, de pachter geniet van het recht van voorkoop voor zichzelf of de nader in het artikel bepaalde personen, die daadwerkelijk aan de exploitatie van dit goed deelnemen, volgens de in de daarop volgende
artikelen bepaalde regels;
Dat artikel 50, derde lid van die wet bepaalt dat wanneer het gepachte goed
slechts deel is van het te koop gestelde eigendom, het recht van voorkoop van
toepassing is op het gepachte goed en dat de eigenaar gehouden is voor dit goed
een afzonderlijk aanbod te doen;
Dat artikel 51, eerste lid van die wet bepaalt dat in geval van verkoop met miskenning van de rechten van voorkoop van de pachter, deze het recht heeft ofwel
in de plaats te worden gesteld van de koper, ofwel van de koper een schadevergoeding te eisen;
Dat uit die bepalingen die de bescherming van de pachter beogen, volgt dat
wanneer het gepachte goed slechts een deel is van de te koop gestelde goederen,
de verkoper die de goederen als een geheel te koop stelt, de waarde van respectievelijk de verpachte en niet-verpachte goederen niet mag bepalen op een wijze
die bedoeld is om de uitoefening van het wettelijk gewaarborgd voorkooprecht
van de pachter te verhinderen;
Overwegende dat de appèlrechters in de bestreden beslissing oordelen dat de
hoge prijs voor de gepachte goederen kunstmatig gecompenseerd werd door een
lage prijs voor de hoeve en dat hierdoor het recht op voorkoop van de pachter op
bedrieglijke wijze door de verkoper werd omzeild;
Dat zij hierdoor, ongeacht hun beoordeling over de prijssimulatie, naar recht
konden beslissen dat de verkopers het voorkooprecht van de pachter hadden miskend;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel enkel gericht is tegen het vonnis van 19 november 2001;
Overwegende dat, gelet op het antwoord op het eerste onderdeel, het tweede
onderdeel dat enkel betrekking heeft op de prijssimulatie, geen belang vertoont;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
3. Derde onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters aannemen dat in een tegenbrief de werkelijke waarde van de gepachte gronden was geraamd en die werkelijke waarde ook
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aannemen als basis voor het bedrag dat de pachters moeten betalen;
Overwegende dat, anders dan het onderdeel aanvoert, het vonnis van 19 november 2001 niet oordeelt dat de verplichtingen die voor de eerste koper voortvloeien uit de tegenbrief niet door de indeplaatsgestelde pachter worden overgenomen;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
4. Vierde onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 51, derde lid van de Pachtwet, de indeplaatsgestelde pachter aan de koper de prijs terugbetaalt die de eerste koper heeft
betaald, alsmede de kosten van de akte;
Dat wanneer het voorkooprecht van de pachter is miskend omdat de verpachter
voor de samen verkochte goederen de koopprijs voor de verpachte goederen abnormaal hoog heeft gesteld met de bedoeling het voorkooprecht te omzeilen en
ter compensatie daarvan de koopprijs voor de niet-verpachte goederen evenredig
laag heeft geprijsd, de indeplaatsgestelde pachter niet de formeel bedongen prijs
voor de verpachte goederen moet betalen maar wel de prijs die verschuldigd zou
geweest zijn indien het voorkooprecht niet zou zijn miskend;
Dat het onderdeel dat ervan uitgaat dat in elk geval de door de koper effectief
betaalde prijs moet worden terugbetaald, niet kan worden aangenomen;
5. Vordering tot bindendverklaring
Overwegende dat gelet op de verwerping van het cassatieberoep, de vordering
tot bindendverklaring geen bestaansreden meer heeft;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
3 juni 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de
h. Waûters – Tegenstrijdige conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Houtekier en Geinger.

Nr. 305
1° KAMER - 4 juni 2004

1º OVEREENKOMST — EINDE - WEDERKERIGE OVEREENKOMST - ONTBINDING GEVOLGEN.
2º OVEREENKOMST — EINDE - KOOPOVEREENKOMST MET LIJFRENTE - ONTBINDING ALEATOIR KARAKTER VAN DE OVEREENKOMST - GEVOLGEN.
3º LIJFRENTE - KOOPOVEREENKOMST MET LIJFRENTE - ONTBINDING ALEATOIR KARAKTER VAN DE OVEREENKOMST - GEVOLGEN.
4º KOOP - KOOPOVEREENKOMST MET LIJFRENTE - ONTBINDING - ALEATOIR

Nr. 305 - 4.6.04
KARAKTER VAN DE OVEREENKOMST

HOF VAN CASSATIE

1005

- GEVOLGEN.

1º De ontbinding van een wederkerige overeenkomst heeft tot gevolg dat de partijen in
dezelfde toestand dienen geplaatst te worden als die waarin zij zich bevonden vóór het
sluiten van de overeenkomst; de ontbonden overeenkomst kan voor de partijen geen
grondslag van rechten of verplichtingen zijn; de ontbinding leidt tot teruggave of betaling
in equivalent van de zaken of diensten die, ten gevolge van de overeenkomst verbruikt
zijn of aan een van de partijen ten goede zijn gekomen terwijl de tegenpartij daarvoor
geen tegenprestaties zou hebben ontvangen1.
2º, 3° en 4° Het aleatoir karakter van een koopovereenkomst met lijfrente houdt geen
afwijking in van de uitwerking van het gemene recht van de ontbinding2.
(N. T. C. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0408.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 16 januari 2003 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. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de ontbinding van een wederkerige overeenkomst tot gevolg
heeft dat de partijen in dezelfde toestand dienen geplaatst te worden als die waarin zij zich bevonden vóór het sluiten van de overeenkomst; dat de ontbonden
overeenkomst voor de partijen geen grondslag van rechten of verplichtingen kan
zijn;
Dat de ontbinding leidt tot teruggave of betaling bij equivalent van de zaken of
diensten die, ten gevolge van de overeenkomst, verbruikt zijn of aan een van de
partijen ten goede zijn gekomen terwijl de tegenpartij daarvoor geen tegenprestaties zou hebben ontvangen;
Overwegende dat, bij het stilzwijgen van de wet, het aleatoir karakter van een
koopovereenkomst met lijfrente op dit punt niet afwijkt van het gemeenrecht inzake ontbinding;
Dat het middel, dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
1 Zie concl. O.M. in Pas. 2004, nr. 305.
2 Ibid.
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4 juni 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Draps en De Bruyn.

Nr. 306
1° KAMER - 4 juni 2004

1º ADVOCAAT - TUCHT - TUCHTRECHTELIJKE GRIEVEN - GEDRAGINGEN TEN OPZICHTE VAN DE
PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP - TUCHTRAAD VAN BEROEP - SAMENSTELLING GEWETTIGDE VERDENKING.
2º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE —
TUCHTZAKEN - ADVOCAAT - TUCHTRECHTELIJKE GRIEVEN - GEDRAGINGEN TEN OPZICHTE
VAN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP - TUCHTRAAD VAN BEROEP SAMENSTELLING - GEWETTIGDE VERDENKING.
1º en 2° De omstandigheid dat bepaalde tuchtrechtelijke grieven die verzoeker worden
aangerekend, betrekking hebben op zijn gedrag ten opzichte van de procureur-generaal
bij het hof van beroep, terwijl die magistraat het openbaar ministerie uitoefent bij de
tuchtraad van beroep die wordt voorgezeten door de eerste voorzitter van het hof van
beroep of door de kamervoorzitter die hij aanwijst, kan bij verzoeker of bij derden geen
gewettigde verdenking doen ontstaan over de strikte onpartijdigheid van de appèlrechters
die uitspraak dienen te doen1.
(T.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0199.F)

I. Voorafgaande rechtspleging
Bij zijn met redenen omkleed, door Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van
Cassatie, ondertekende verzoekschrift dat op 29 april 2004 ter griffie van het Hof
is neergelegd, vraagt verzoeker dat het hoger beroep dat hij heeft ingesteld tegen
de tuchtrechtelijke uitspraak die in zijn zaak op 19 februari 2004 gewezen is door
de Franstalige Orde van advocaten van de balie van Brussel, wegens gewettigde
verdenking wordt onttrokken aan de tuchtraad van beroep van de balies van het
rechtsgebied van het Hof van Beroep te Brussel.
Het arrest van 7 mei 2004 verklaart het verzoek niet kennelijk niet-ontvankelijk.
De voorzitter en drie met name aangestelde leden van de tuchtraad van beroep
van het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Brussel hebben op 27 en 28 mei
2004 de in artikel 656, vierde lid, 1°, b) van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring gesteld.
De procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel heeft op 21 mei 2004
het advies neergelegd dat hem, overeenkomstig artikel 656, vierde lid, 3° van het
1 Over de waarborgen die de samenstelling van de tuchtraad van beroep biedt, zie Cass., 30 nov.
2000, A.R. D.00.0023.F, nr. 659.
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Gerechtelijk Wetboek, door het Hof werd gevraagd bij het voornoemd arrest van
7 mei 2004.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de omstandigheid dat bepaalde tuchtrechtelijke grieven die
verzoeker worden aangerekend, betrekking hebben op zijn gedrag ten opzichte
van de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel, terwijl die magistraat, krachtens artikel 473 van het Gerechtelijk Wetboek, het openbaar ministerie uitoefent bij de tuchtraad van beroep die wordt voorgezeten door de eerste
voorzitter van het hof van beroep of door de kamervoorzitter die hij aanwijst, in
de omstandigheden van de zaak, gelet op de samenstelling van de tuchtraad van
beroep waarin vier leden van de balie zitting hebben, en op de onafhankelijkheid
die kenmerkend is voor de verhouding tussen een rechtscollege en het openbaar
ministerie dat erbij gevestigd is, bij verzoeker of bij derden geen gewettigde verdenking kan doen ontstaan over de strikte onpartijdigheid van de appèlrechters
die dienen uitspraak te doen;
Dat het verzoek niet gegrond is;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Wijst het verzoek af;
Veroordeelt verzoeker in de kosten.
4 juni 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Draps.

Nr. 307
VOLTALLIGE KAMER - 7 juni 2004

1º MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) - ALGEMENE
OPDRACHT - MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING - VREEMDELINGEN REGULARISATIEAANVRAAG - WET 22 DEC. 1999 - VERBOD VAN ELKE MAATREGEL TOT
VERWIJDERING - STEUNVERLENING - OMVANG.
2º VREEMDELINGEN - MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING REGULARISATIEAANVRAAG - WET 22 DEC. 1999 - VERBOD VAN ELKE MAATREGEL TOT
VERWIJDERING - STEUNVERLENING - OMVANG.
1º en 2° De vreemdeling die een regularisatieaanvraag heeft ingediend op grond van de
wet van 22 december 1999, wordt door de wet gemachtigd om op het grondgebied van
het Rijk te verblijven; mitsdien kan hij tot zolang over zijn aanvraag niet is beslist niet
beschouwd worden, wat de hem te verlenen steun betreft, als een persoon die illegaal in
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het Rijk verblijft in de zin van artikel 57, §2, OCMW-wet 1. (Art. 191 G.W. 1994; Artt. 1 en
57, §§1 en 2, eerste lid O.C.M.W.-wet; Artt. 2 en 14 Wet 22 dec. 1999)
(A. T. O.C.M.W. OOSTENDE)

Conclusie van mevrouw de Advocaat-generaal De Raeve:
Het twistpunt betreft de toepasselijkheid van artikel 57, §2 O.C.M.W. wet op
vreemdelingen die daadwerkelijk in België verbleven op 1 oktober 1999 en die een
regularisatieaanvraag hebben ingediend van hun illegaal verblijf, op grond van de
regularisatiewet van 22 december 1999 in afwachting dat er over hun dossier een
beslissing wordt genomen.
De vraag wordt gesteld of de regularisatieaanvrager gerechtigd is op de beperkte
dringende medische hulp hetzij op een volwaardige maatschappelijke dienstverlening.
De toekenning van de O.C.M.W.-steunverlening werd sedert de wetswijzigingen in
1984, in 1992 en in 1996, steeds gekoppeld aan de vereiste dat de hulpaanvrager over
een legaal verblijfsstatuut beschikt. Men kan er inderdaad niet aan voorbijgaan dat
overeenkomstig artikel 191 van de Grondwet iedere vreemdeling die zich op het
grondgebied van België bevindt, de bescherming geniet verleend aan personen en aan
goederen, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen.
Trouwens volgens de "ratio legis" in het kader van het vreemdelingenbeleid en de
sociale hulpverlening aan vreemdelingen, trachtte men de vreemdelingen te ontmoedigen
om nog langer in België te verblijven.
De kandidaat-geregulariseerden nemen echter een bijzondere positie in: de
(gedwongen) verwijdering van deze vreemdelingen wordt uitdrukkelijk uitgesloten
overeenkomstig artikel 14 van de Regularisatiewet, zonder evenwel dat zij in het bezit
worden gesteld van een geldig, al dan niet tijdig verblijfsdocument; zij worden ook
toegelaten tot de arbeidsmarkt en kunnen financiële middelen verwerven, dit ingevolge
omzendbrieven (zie omzendbrieven van 6 april 2000 betreffende de voorlopige
arbeidsvergunningen voor de buitenlandse onderdanen die een aanvraag tot regularisatie
van het verblijf hebben ingediend) (B.S. 15 april 2000) van 6 februari 2001 (B.S.
24.2.2001) en 1 april 2003 (B.S. 14.5.2003).
Gezien de dubbelzinnige interpretaties over de draagwijdte en gevolgen van
voornoemde wetsbepalingen, hebben de arbeidsgerechten de meest uiteenlopende
beslissingen genomen.
Alle mogelijke juridische stellingen werden verdedigd en oplossingen uitgedokterd.
Er werden eveneens talrijke prejudiciële vragen gesteld aan het Arbitragehof. De
rechtspraak van het Arbitragehof over de grondwettigheid van artikel 57, §2 O.C.M.W.wet geeft nog steeds divergentie.
Ook de arresten gewezen door het Hof van Cassatie meer bepaald het arrest van 17
juni 2002 over de toepassing en interpretatie van artikel 57, §2 O.C.M.W.-wet worden
niet altijd bijgetreden door de bodemrechters.
Het bestreden arrest verwerpt inderdaad de thesis van eiser in cassatie gesteund op dit
arrest.
Het Hof oordeelt in voornoemd arrest van 17 juni 2001 op eensluidende conclusie van
eerste advocaat-generaal J.F. LECLERCQ dat het recht op maatschappelijke dienstverlening
niet mag worden beperkt voor een vreemdeling die niet kan verwijderd worden krachtens
artikel 14 van de Regularisatiewet.
1 Cass., 17 juni 2002, A.R. S.01.0148.F, nr. 365, met concl. eerste advocaat-generaal L ECLERCQ. Zie
ook concl. O.M.
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Het Hof verwijst naar artikel 23, lid 1 G.W. het recht een menswaardig leven te leiden;
naar artikel 23 lid 3 dat uitdrukkelijk het recht op sociale bijstand vermeldt onder de
aldus gewaarborgde rechten en naar de wettelijk vastgelegde rol van het O.C.M.W. in
art. 1 van deze wet, 't is te zeggen bijstandverlening in de ruime zin. Het Hof overweegt
dat de wetgever ervoor gekozen heeft dat de aanvrager niet kan worden uitgewezen,
hoewel zijn verblijf zelf illegaal is. De beperking van de hulp van illegalen tot dringende
medische hulp kan aldus niet volstaan.
Klaarblijkelijk toetst het Hof de bestaande regel niet aan de Grondwet maar wijst enkel
in het licht van de Grondwet, de beperkende interpretatie van het toepassingsgebied
rationae personae af.
Ik sluit me aan bij deze rechtspraak.
Het is inderdaad niet aanvaardbaar dat er een toestand zou gecreëerd worden waarbij
terzelfdertijd de verwijdering van een vreemdeling van het Belgische grondgebied
wettelijk niet mogelijk is enerzijds en dat anderzijds die vreemdeling de maatschappelijke
dienstverlening op dit zelfde grondgebied zou worden ontzegd.
De regularisatieaanvrager kan derhalve niet als illegaal in de zin van artikel 57, §2
O.C.M.W.-wet worden beschouwd.
Het middel is gegrond.
ARREST

(A.R. S.03.0008.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 november 2002 gewezen
door het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de eerste voorzitter van 18 maart 2004 werd deze zaak
van de derde kamer naar de voltallige terechtzitting verwezen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 23 en 191 van de Grondwet;
- de artikelen 1 en 57, §§1 en 2, eerste, tweede en derde lid van de Organieke Wet van 8
juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (§2 zoals van toepassing in zijn huidige vorm, dus na vervanging bij artikel 65 van de wet van 15 juli 1996,
en, na gedeeltelijke vernietiging door het Arbitragehof bij arrest van 22 april 1998 (nr.
43/98, B.S., 29 april 1998), (hierna ook afgekort: de O.C.M.W.-wet);
- de artikelen 2, 12, 13 en 14 van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het
grondgebied van het Rijk (hierna ook afgekort: de Regularisatiewet).
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiser ongegrond en bevestigt in al
zijn beschikkingen het bestreden vonnis, dat zijn vraag tot het bekomen van financiële
steun vanwege verweerder had verworpen als ongegrond, om reden dat eiser enkel recht
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had op dringende medische hulp.
Het steunt deze beslissing op de volgende overwegingen:
"Vermits de aanvraag tot regularisatie de juridische verblijfsstatus van de betrokken
vreemdeling niet wijzigt, en aldus geen verblijfsvergunning verleent aan diegene die illegaal op het grondgebied verblijft, moet besloten worden dat artikel 57, §2, eerste lid van
de O.C.M.W.-wet, zoals gewijzigd bij artikel 65 van de wet van 15 juli 1996, van toepassing is op de illegaal in het Rijk verblijvende vreemdeling die een aanvraag tot regularisatie heeft ingediend, ook al kan er in toepassing van artikel 14 van de wet van 22 december
1999 feitelijk niet tot zijn verwijdering worden overgegaan.
Dit is door de wetgever wel degelijk zo bedoeld. Tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet van 22 december 1999 werd meermaals benadrukt dat een aanvraag tot
regularisatie als dusdanig geen recht op maatschappelijke dienstverlening doet ontstaan,
reden waarom artikel 57, §2 van de O. C.M. W.-wet ongewijzigd werd behouden (...)".
"De wetgever beoogde hiermee de financiële aantrekkingskracht van de aanvraag tot
regularisatie te voorkomen om onterechte aanvragen, enkel ingediend met de bedoeling
maatschappelijke dienstverlening te verkrijgen, te weren en om bijkomende illegale immigratie tegen te gaan". (...).
"Artikel 191 van de Grondwet bepaalt dat iedere vreemdeling die zich op het grondgebied van België bevindt de bescherming geniet verleend aan personen en goederen, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen. Vreemdelingen kunnen zich dus beroepen
op de beginselen vastgesteld bij artikel 23 van de Grondwet op voorwaarde dat de wet
geen uitzondering heeft gemaakt wat hen betreft. Artikel 57, §2, eerste lid van de
O.C.M.W.-wet, zoals gewijzigd bij artikel 65 van de wet van 15 juli 1996, is precies een
wetsbepaling die voor de erin bedoelde vreemdelingen een uitzondering maakt op het
recht op maatschappelijke dienstverlening dat in uitvoering van artikel 23, tweede lid van
de Grondwet gewaarborgd wordt door de artikelen 1 en 57, §1 van de 0.C.M.W.-wet".
"(...)
Het arbeidshof (...) vermag niet, tegen de duidelijke bepalingen van de wet en de uitdrukkelijke wil van de wetgever in, te doen alsof artikel 57, §2, eerste lid van de 0.C.M
W.-wet, zoals gewijzigd bij artikel 65 van de wet van 15 juli 1996, niet van toepassing
zou zijn op illegaal in het Rijk verblijvende vreemdelingen die een aanvraag tot regularisatie hebben ingediend, dit op grond van een zogenaamde economie van de artikelen 23
van de Grondwet, 1 en 57, §2 van de O.C.M. W.-wet en 2, 12 en 14 van de wet van 22 december 1999".
"Artikel 57, §2, eerste lid van de O.C.M. W.-wet, zoals gewijzigd bij artikel 65 van de
wet van 15 juli 1996, heeft niet enkel tot doel de erin bedoelde vreemdelingen te ontmoedigen om hun illegaal verblijf in het Rijk te verlengen, maar beoogt evenzeer bijkomende
illegale immigratie tegen te gaan door de perspectieven minder aantrekkelijk te maken.
Evenmin mag uit het oog worden verloren dat dit een bepaling is waarmee de wetgever de
bescherming verleend door artikel 23 van de Grondwet ten aanzien van vreemdelingen
wil beperken, gebruik makend van de bevoegdheid ontleend aan 191 van de Grondwet,
zodat het niet opgaat haar met artikel 23 van de Grondwet in overeenstemming te willen
brengen.
De eerste rechter was aldus terecht van oordeel dat de taak van (verweerder) in toepassing van artikel 57, §2 van de O.C..M. W.-wet, zoals gewijzigd bij artikel 65 van de wet
van 15 juli 1996, beperkt bleef tot het verlenen van dringende medische hulp".
Grieven
Krachtens artikel 23, eerste lid van de Grondwet heeft ieder het recht een menswaardig
leven te leiden. Volgens het tweede lid van deze grondwetsbepaling waarborgt de wet
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daartoe, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en
culturele rechten waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen. Artikel 23,
derde lid van de Grondwet stelt dat die rechten inzonderheid "( ...) 2° het recht op sociale
zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand, " omvatten. Op die sociale bijstand heeft eenieder recht krachtens artikel 1, eerste
lid van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Deze maatschappelijke dienstverlening heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid (artikel 1, eerste lid, in fine O.C.M.W.-wet). Aan de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn werd de opdracht toevertrouwd deze dienstverlening te verzekeren onder de bij
diezelfde wet gestelde voorwaarden (artikel 1, tweede lid, O.C.M.W.-wet). De taak van
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt nader omschreven bij artikel 57
van de O.C.M.W.-wet: het verzekert niet alleen lenigende of curatieve doch ook preventieve hulp (artikel 57, §1, tweede lid); de dienstverlening kan van materiële, sociaal-geneeskundige of psychologische aard zijn (artikel 57, §1, tweede lid).
In afwijking van de andere bepalingen van deze wet is, overeenkomstig artikel 57, §2,
eerste lid van de O.C.M.W.-wet (zoals vervangen bij artikel 65 van de wet van 15 juli
1996), de taak van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn beperkt tot het verlenen van dringende medische hulp, wanneer het gaat om een vreemdeling die illegaal in
het Rijk verblijft.
Op grond van zijn bevoegdheid om de voorwaarden voor de uitoefening van de sociale
rechten te bepalen heeft de wetgever, teneinde de politiek inzake de toegang tot het Rijk
niet uit te hollen, aldus die categorie van vreemdelingen willen ontmoedigen om hun verblijf in België te verlengen.
Artikel 57, §2, eerste lid van de O.C.M.W.-wet dateert evenwel van vóór de wet van 22
december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van
vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk.
Bij artikel 2 van deze wet (ook: "de Regularisatiewet") worden welbepaalde categorieën van vreemdelingen opgesomd die, voorzover zij reeds daadwerkelijk in België verbleven op 1 oktober 1999, een aanvraag kunnen indienen om hun verblijf te regulariseren.
Artikel 14 van de Regularisatiewet bepaalt dat, behalve voor maatregelen tot verwijdering
die gemotiveerd zijn door de openbare orde of de nationale veiligheid, of tenzij de aanvraag kennelijk niet beantwoordt aan de voorwaarden bepaald in artikel 9 van die wet, er
niet feitelijk zal worden overgegaan tot verwijdering tussen de indiening van de aanvraag
en de dag waarop een negatieve beslissing wordt genomen met toepassing van artikel 12.
Uit deze bepaling volgt dat de wetgever, teneinde welbepaalde categorieën van vreemdelingen toe te laten om hun verblijf effectief te regulariseren, en onder voorbehoud van
de opgesomde uitzonderingen, verboden heeft dat een anders gerechtvaardigde maatregel
van verwijdering van het grondgebied zou uitgevoerd worden tijdens de behandeling van
de aanvraag. De vreemdeling die aldus een regularisatieaanvraag heeft ingediend vermag
bijgevolg krachtens de wet zijn - nochtans illegaal - verblijf op het grondgebied te verlengen. Deze Regularisatiewet bevat echter geen bepaling waarbij de door die wet geviseerde
categorieën van vreemdelingen van de grondwettelijke sociale grondrechten zouden zijn
uitgesloten of waarbij die rechten ten aanzien van hen zouden zijn beperkt.
Aangezien, overeenkomstig artikel 191 van de Grondwet, iedere vreemdeling die zich
op het grondgebied van België bevindt de bescherming verleend aan personen en goederen geniet, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen, en de Regularisatiewet niet
in een dergelijke uitzondering voorziet, en, gelet op het geheel van de hiervoor aangehaalde grondwets- en wetsbepalingen, geldt de beperking van artikel 57, §2, eerste lid van de
O.C.M.W.-wet niet voor een vreemdeling die niet materieel van het grondgebied verwij-
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derd kan worden krachtens artikel 14 van de wet van 22 december 1999.
Het bestreden arrest dat oordeelt dat artikel 57, §2, eerste lid van de O.C.M.W.-wet een
op grond van artikel 191 van de Grondwet getroffen wettelijke uitzondering uitmaakt op
het recht op maatschappelijke dienstverlening dat in uitvoering van artikel 23 van de
Grondwet gewaarborgd wordt door de artikelen 1 en 57, §1 van de O.C.M.W.-wet, en op
die grond oordeelt dat artikel 57, §2, eerste lid van de O.C.M.W.-wet toepasselijk is op de
bij de Regularisatiewet geviseerde vreemdelingen die in toepassing van artikel 14 van die
wet niet van het grondgebied verwijderd kunnen worden (waaronder eiser), schendt bijgevolg alle in het middel aangehaalde wetsbepalingen.
Voorzover het arrest steunt op de voorbereidende werken van de wet van 22 december
1999 waarbij de wetgever de bedoeling geuit zou hebben om artikel 57, §2, eerste lid van
de O.C.M.W.-wet ook van toepassing te zien op de bij de Regularisatiewet geviseerde
vreemdelingen ("Dit is door de wetgever wel degelijk zo bedoeld. Tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet van 22 december 1999 werd meermaals benadrukt dat een
aanvraag tot regularisatie als dusdanig geen recht op maatschappelijke dienstverlening
doet ontstaan, reden waarom artikel 57, §2 van de O.C.M.W.-wet ongewijzigd werd behouden",) om hieruit af te leiden dat de beperking van artikel 57, §2 van de O.C.M.W.wet
ook geldt voor de bij de Regularisatiewet geviseerde vreemdelingen, leidt het uit de voorbereidende werken van de wet iets af dat niet in de wet zelf is opgenomen, met name de
uitsluiting van de door de Regularisatiewet geviseerde vreemdelingen van de door artikel
57 voorziene dienstverlening, zodat het bijgevolg, met schending van de in het middel
aangehaalde bepalingen van de Regularisatiewet, aan deze wet iets toevoegt of in deze
wet iets leest dat het niet bevat.

IV. Beslissing van het Hof
1. Middel
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 1 van de organieke wet van 8 juli
1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna te
noemen OCMW-wet, elke persoon recht heeft op maatschappelijke dienstverlening, die tot doel heeft eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden
dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid;
Dat artikel 57, §1, eerste lid van de OCMW-wet aan de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn de taak opdraagt aan personen of gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is;
Overwegende dat artikel 57, §2, eerste lid van de OCMW-wet bepaalt dat, in
afwijking van de andere bepalingen van deze wet, de taak van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn beperkt is tot het verlenen van dringende medische hulp, wanneer het gaat om een vreemdeling die illegaal in het Rijk verblijft;
Dat die bepaling moet gelezen worden in samenhang met de bepaling van artikel 191 van de Grondwet op grond waarvan iedere vreemdeling die zich op het
grondgebied van België bevindt, de bescherming geniet verleend aan personen
en goederen, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen; dat het genoemde
artikel 57, §2, een dergelijke uitzondering inhoudt voor de illegaal in het Rijk
verblijvende personen;
Dat de wetgever met die bepaling tot doel had de illegaal verblijvende vreemdelingen te ontmoedigen om nog langer in België te verblijven;
Overwegende dat artikel 2 van de wet van 22 december 1999 betreffende de
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regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk de categorieën van vreemdelingen opsomt, die, in zoverre ze op 1 oktober 1999 daadwerkelijk in België verbleven,
een aanvraag kunnen indienen tot regularisatie van hun verblijf;
Dat artikel 14 van die wet bepaalt dat, behalve voor maatregelen tot verwijdering die gemotiveerd zijn door de openbare orde of de nationale veiligheid, of
tenzij de aanvraag kennelijk niet beantwoordt aan de voorwaarden bepaald in artikel 9 van de wet, er niet feitelijk zal worden overgegaan tot de verwijdering
tussen de indiening van de aanvraag en de dag waarop een negatieve beslissing
wordt genomen met toepassing van artikel 12;
Dat uit die bepaling volgt dat de wetgever, ten einde de aan sommige categorieën van vreemdelingen toegekende mogelijkheid tot regularisatie van hun verblijf te verwezenlijken, onder voorbehoud van de door hem bepaalde uitzonderingen, de tenuitvoerlegging, voor de duur van de behandeling van de aanvraag,
van elke maatregel tot verwijdering die anders wegens de toestand van die
vreemdeling gerechtvaardigd zou zijn geweest, verboden heeft;
Dat de vreemdeling die een regularisatieaanvraag heeft ingediend op grond
van de wet van 22 december 1999, aldus door de wet gemachtigd wordt om op
het grondgebied van het Rijk te verblijven; dat hij mitsdien tot zolang over zijn
aanvraag niet is beslist niet kan beschouwd worden, wat de hem te verlenen
steun betreft, als een persoon die illegaal in het Rijk verblijft in de zin van artikel
57, §2, OCMW-wet;
Dat het arrest dat anders beslist, artikel 57, §2, OCMW-wet schendt;
Dat het middel gegrond is;
2. Kosten
Overwegende dat gelet op artikel 1017, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, de kosten ten laste zijn van verweerder;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Veroordeelt verweerder in de kosten;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
7 juni 2004 - Voltallige kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Boes – Gelijkluidende conclusie van de mevr. De Raeve, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Verbist.
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Nr. 308
2° KAMER - 8 juni 2004

1º BRANDSTICHTING - VERNIELING OF POGING TOT VERNIELING DOOR
ONTPLOFFING - VERNIELING OF POGING TOT VERNIELING DOOR BRANDSTICHTING GELIJKSTELLING.
2º BRANDSTICHTING - IN BRAND STEKEN - EEN ONTPLOFFING VEROORZAKEN BESTANDDELEN.
3º BRANDSTICHTING - VERZWARENDE OMSTANDIGHEID - AANWEZIGHEID VAN
EEN OF MEER PERSONEN - BEWIJSVOERING.
4º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - BRANDSTICHTING VERZWARENDE OMSTANDIGHEID - AANWEZIGHEID VAN EEN OF MEER PERSONEN - GEEN BIJZONDER
BEWIJSMIDDEL - GEVOLG.
5º BEWIJS — STRAFZAKEN — VERMOEDENS - BRANDSTICHTING - VERZWARENDE
OMSTANDIGHEID - AANWEZIGHEID VAN EEN OF MEER PERSONEN - WETTELIJK VERMOEDEN VAN
SCHULD.
1º Uit de verwijzing door artikel 520 Strafwetboek naar de artikelen 510 tot en met 519 van
dat wetboek en naar het onderscheid aldaar gemaakt, volgt dat het vernielen of pogen te
vernielen van een gebouw door ontploffing wordt gelijkgesteld met het vernielen of pogen
te vernielen ervan door brandstichting1. (Art. 520 Sw.)
2º In brand steken of een ontploffing veroorzaken vereist niet dat de dader een vuur heeft
ontstoken of een ontploffing teweeg heeft gebracht; brandstichting of ontploffing bestaat
immers wanneer de dader wetens en willens de feitelijke omstandigheden in het leven
roept, waarvan hij in redelijkheid dient te weten dat deze brand of ontploffing tot gevolg
kunnen hebben of daartoe aanleiding kunnen geven. (Artt. 510 en 520 Sw.)
3º, 4° en 5° Artikel 518 Strafwetboek dat een zwaardere straf bepaalt wanneer de dader
van de brandstichting moest vermoeden dat een of meer personen aanwezig waren op
het ogenblik van het misdrijf, bevat geen wettelijk vermoeden van schuld; het maakt
slechts toepassing van het principe dat, wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel
voorschrijft, het bewijs van het bestaan van die verzwarende omstandigheid kan worden
geleverd door middel van alle feitelijke gegevens van de zaak, vermoedens inbegrepen 2.
(Art. 518 Sw.)
(L. e.a. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Landsverdediging e.a.)

ARREST

(A.R. P.03.1740.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 7 november 2003 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
1 Cass., 5 september 2000, A.R. P.98.0835.N, nr. 439.
2 Zie Cass., 5 maart 2002, A.R. P.00.1165.N, nr. 155.
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III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een memorie vijf middelen voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat het cassatieberoep van de eisers sub 2 en 3 is betekend;
Dat die cassatieberoepen niet ontvankelijk zijn;
Overwegende dat de beslissing over de begroting van de door de verweerder S.
M. gevorderde schadevergoedingen betreft, geen eindbeslissing is;
Overwegende dat de beslissing waarbij de verdere behandeling van de vorderingen van de burgerlijke partijen P. V. en Mr. N. Duerinck, handelend in haar
hoedanigheid van curator van het faillissement van de nv Semina, onbepaald
wordt uitgesteld, evenmin een eindbeslissing is;
Dat het cassatieberoep van de eiser sub 1 in zoverre het betrekking heeft op die
beslissingen, niet ontvankelijk is;
B. Onderzoek van de middelen
1. Eerste en tweede middel
Overwegende dat uit de verwijzing door artikel 520 Strafwetboek naar de artikelen 510 tot en met 519 van dat wetboek en naar het onderscheid aldaar gemaakt, volgt dat het vernielen of pogen te vernielen van een gebouw door ontploffing wordt gelijkgesteld met het vernielen of pogen te vernielen ervan door
brandstichting;
Overwegende dat voor "in brand steken" of "veroorzaken van een ontploffing"
zoals bedoeld in de artikelen 510 en 520 Strafwetboek, niet is vereist dat de dader een vuur heeft ontstoken of een ontploffing teweeg heeft gebracht;
Dat immers brandstichting of ontploffing in de betekenis van de vermelde wettelijke bepalingen bestaat wanneer de dader wetens en willens de feitelijke omstandigheden in het leven roept, waarvan hij in redelijkheid dient te weten dat
deze brand of ontploffing tot gevolg kunnen hebben of daartoe aanleiding kunnen geven;
Overwegende dat de middelen, in zoverre ze ervan uitgaan dat opzettelijke
brandstichting of opzettelijk veroorzaken van een ontploffing uitgesloten is wanneer de dader niet eigenhandig vuur heeft aangestoken noch een ontploffing teweeg heeft gebracht, falen naar recht;
Overwegende voor het overige dat de middelen, in zoverre ze miskenning van
de bewijsregels in strafzaken aanvoeren, in werkelijkheid geheel opkomen tegen
de beoordeling van de feiten door de rechters;
Dat de middelen in zoverre niet ontvankelijk zijn;
2. Derde middel
Overwegende dat het middel, in zoverre het uitgaat van de gegrondheid van
het in het eerste en het tweede middel vergeefs aangevoerde verweer, niet tot
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cassatie kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;
Overwegende voor het overige dat artikel 518 Strafwetboek geen afbreuk doet
aan het beginsel van de vrije bewijswaardering door de rechter in strafzaken,
mitsdien geen wettelijk vermoeden van schuld bevat;
Overwegende, integendeel, dat het vermelde artikel, in zoverre het een zwaardere straf bepaalt wanneer de dader van de brandstichting moest vermoeden dat
een of meer personen aanwezig waren op het ogenblik van het misdrijf, slechts
toepassing maakt van het principe dat, wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, het bewijs van het bestaan van die verzwarende omstandigheid kan worden geleverd door middel van alle feitelijke gegevens van de zaak,
vermoedens inbegrepen;
Overwegende dat, anders dan het middel aanvoert, er aldus geen sprake is van
omkering van de bewijslast, noch van miskenning van het vermoeden van onschuld dat onaangetast blijft;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
3. Vierde middel
Overwegende dat de omstandigheid dat de rechter een telastlegging bewezen
verklaart niettegenstaande het andersluidende verweer van de beklaagde, geen
miskenning van het vermoeden van onschuld oplevert;
Dat het middel faalt naar recht;
4. Vijfde middel
Overwegende dat, anders dan het middel aanvoert, het tussenarrest van 7 juni
2002 geen uitspraak doet over de grond van de zaak en niet zegt dat de handelwijze van eiser geen veroordeling op grond van de artikelen 510, 518 en 520
Strafwetboek wettigt;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
C. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
8 juni 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. A. Coulier, Veurne, J. Lagrou, Veurne, M. Portier, Veurne en Verbist.
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Nr. 309
2° KAMER - 8 juni 2004

1º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BEVOEGDHEID VAN DE
BELGISCHE GERECHTEN - VOORWAARDEN.
2º EUROPESE UNIE — ALLERLEI - UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE GERECHTEN - VOORWAARDEN.
3º MISDRIJF — GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - UITLEVERING - EUROPEES
AANHOUDINGSBEVEL - BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE GERECHTEN - VOORWAARDEN.
4º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BEVOEGDHEID VAN DE
BELGISCHE GERECHTEN - BENADEELDE - VREEMDELING - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECHTER - TOEZICHT DOOR HET HOF.
5º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - STRAFZAKEN UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE GERECHTEN BENADEELDE - VREEMDELING - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER TOEZICHT DOOR HET HOF.
6º EUROPESE UNIE — ALLERLEI - UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE GERECHTEN - BENADEELDE - VREEMDELING - ONAANTASTBARE
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - TOEZICHT DOOR HET HOF.
7º MISDRIJF — GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - UITLEVERING - EUROPEES
AANHOUDINGSBEVEL - BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE GERECHTEN - BENADEELDE VREEMDELING - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - TOEZICHT DOOR HET
HOF.
8º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE
GERECHTEN - BENADEELDE - VREEMDELING - BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - TOEZICHT
DOOR HET HOF.
9º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - SPAANSE
ONDERZOEKSRECHTER - BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE GERECHTEN - BENADEELDE VREEMDELING - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - VOORWAARDEN TOEZICHT DOOR HET HOF - TOEPASSING.
10º EUROPESE UNIE — ALLERLEI - UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL SPAANSE ONDERZOEKSRECHTER - BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE GERECHTEN - BENADEELDE VREEMDELING - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - VOORWAARDEN TOEZICHT DOOR HET HOF - TOEPASSING.
11º MISDRIJF — GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - UITLEVERING - EUROPEES
AANHOUDINGSBEVEL - SPAANSE ONDERZOEKSRECHTER - BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE
GERECHTEN - BENADEELDE - VREEMDELING - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECHTER - VOORWAARDEN - TOEZICHT DOOR HET HOF - TOEPASSING.
1º, 2° en 3° Vooraleer een Belg voor feiten buiten het grondgebied van het Rijk gepleegd,
wordt vervolgd, moet eerst worden onderzocht of een vreemdeling de benadeelde is of
kan zijn van het misdrijf; in dit geval verkrijgt de Belgische rechter rechtsmacht op grond
van artikel 7, §2 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd bij
artikel 15 van de wet van 5 augustus 2003, met uitsluiting van §1, enkel mits vervulling
van de wettelijk bepaalde bijkomende pleegvormen. (Art. 4, 4° Wet 19 dec. 2003; Art. 7,
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§2 V.T.Sv.)
4º, 5°, 6°, 7° en 8° De feitenrechter oordeelt onaantastbaar of er al dan niet een
benadeelde vreemdeling is; het Hof gaat enkel na of de rechter uit de feiten die hij
vaststelt, geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan
niet kunnen worden verantwoord. (Art. 7, §2 V.T.Sv.)
9º, 10° en 11° Is niet naar recht verantwoord, de beslissing van de feitenrechter dat er geen
vreemdelingen slachtoffer waren van het misdrijf, terwijl hij in zijn motivering de
mogelijkheid niet uitsluit dat een vreemdeling slachtoffer was van het misdrijf, en niet
vaststelt dat, op grond van alle aan hem overgelegde procedurestukken, geen
vreemdeling slachtoffer was van het misdrijf. (Art. 7, §2 V.T.Sv.)
(FEDERALE PROCUREUR T. G.)

ARREST

(A.R. P.04.0842.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 26 mei 2004 op verwijzing
gewezen ingevolge het arrest van het Hof van 11 mei 2004 door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert in een memorie één middel aan. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Tweede onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 4, 4° van de wet van 19 december 2003
betreffende het Europees aanhoudingsbevel, de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel wordt geweigerd ingeval de strafvordering of de straf
volgens de Belgische wet is verjaard en de Belgische gerechten bevoegd zijn om
kennis te nemen van de feiten;
Overwegende dat artikel 7 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering,
zoals gewijzigd bij artikel 15 van de wet van 5 augustus 2003, bepaalt:
"§1. Iedere Belg of persoon met hoofdverblijfplaats in het Rijk die zich buiten
het grondgebied van het Rijk schuldig maakt aan een feit dat door de Belgische
wet, misdaad of wanbedrijf wordt genoemd, kan in België vervolgd worden indien op het feit straf gesteld is door de wet van het land waar het is gepleegd.
§2. Indien het misdrijf gepleegd is tegen een vreemdeling, kan de vervolging
slechts plaatshebben op vordering van het openbaar ministerie en moet zij bovendien voorafgegaan worden door een klacht van de benadeelde vreemdeling of
van zijn familie ofwel door een officieel bericht, aan de Belgische overheid gegeven door de overheid van het land waar het misdrijf is gepleegd (...)";
Overwegende dat uit deze bepalingen volgt dat vooraleer een Belg voor feiten
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buiten het grondgebied van het Rijk gepleegd, wordt vervolgd, eerst moet worden onderzocht of een vreemdeling de benadeelde is of kan zijn van het misdrijf;
dat in dit geval, de Belgische rechter enkel mits vervulling van de wettelijk bepaalde bijkomende pleegvormen rechtsmacht verkrijgt op grond van §2, met uitsluiting van §1;
Overwegende dat de feitenrechter onaantastbaar oordeelt of er al dan niet een
benadeelde vreemdeling is; dat het Hof enkel nagaat of de rechter uit de feiten
die hij vaststelt, geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of op
grond daarvan niet kunnen worden verantwoord;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat er geen klacht voorhanden is
van een vreemd slachtoffer of van zijn familie en dat uit de betichtingen en uit de
beschrijving van de feiten zoals vermeld in de Schengenseining en het Europees
aanhoudingsmandaat niet blijkt dat vreemdelingen het slachtoffer waren van de
aan verweerster ten laste gelegde feiten; dat dit evenmin blijkt uit het aanhoudingsmandaat van de Spaanse onderzoeksrechter van 20 mei 1993 waarnaar de
Schengenseining en het Europees aanhoudingsmandaat verwijzen;
Overwegende dat de appèlrechters met hun motivering de mogelijkheid niet
uitsluiten dat een vreemdeling slachtoffer was van het misdrijf; dat zij evenmin
vaststellen dat op grond van alle aan hen overgelegde procedurestukken, onder
meer de uiteenzetting van feiten van het Spaanse openbaar ministerie van 21 mei
1993 tot staving van diens verzoek tot uitlevering, geen vreemdeling slachtoffer
was van het misdrijf;
Dat zij aldus hun beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel gegrond is;
2. Overige onderdelen
Overwegende dat deze onderdelen die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden,
geen antwoorden behoeven;
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 Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
8 juni 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr. P. Bekaert, Brugge.
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2° KAMER - 9 juni 2004

WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 —
REGLEMENTSBEPALINGEN — ART. 27 — ART. 27.3 - BETALEND PARKEREN –
ART. 27.3.1.1° - PLAATSEN MET PARKEERMETERS OF PARKEERAUTOMATEN - MISDRIJF VEROORDELING - REDENGEVING - WETTIGHEID.
De correctionele rechtbank beslist wettig dat zij bevoegd is om kennis te nemen van de
strafvordering die ingesteld wordt op grond dat de bestuurder van een voertuig op de
openbare weg dat voertuig geparkeerd heeft op een plaats met parkeermeters of
parkeerautomaten, zonder de op die toestellen vermelde modaliteiten en voorwaarden na
te leven, en dat de telastlegging bewezen is, wanneer ze, in hoger beroep, erop wijst dat
de politie vastgesteld heeft dat de bestuurder van een voertuig dat voertuig geparkeerd
heeft zonder de op die plaats bestaande parkeermeter te gebruiken, dat de politie,
overeenkomstig het gemeentelijk betalingsreglement betreffende het betalend parkeren,
een fiscaal parkeervignet op het voertuig heeft aangebracht, waaruit blijkt dat een bedrag
binnen de vijf werkdagen moest worden betaald bij de gemeenteontvanger, dat is
vastgesteld dat dit bedrag niet binnen die termijn is betaald, dat die bestuurder elke
regeling heeft geweigerd, dat hij niet betwist kennis te hebben genomen van het vignet
dat op de voorruit van zijn voertuig was aangebracht, en dat hij niet betwist zijn voertuig
op een betalende plaats te hebben geparkeerd zonder het vereiste bedrag te hebben
betaald1. (Art. 27.3.1.1° Wegverkeersreglement 1975; Artt. 29, tweede lid en 62
Wegverkeerswet; Artt. 22 en 138, 6° Sv.)
(F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0212.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 30 oktober 2004 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert grieven aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over de grieven in hun geheel:
Overwegende dat, luidens artikel 138, 6° van het Wetboek van Strafvordering,
de politierechtbank kennisneemt van de misdrijven omschreven in de wetten en
verordeningen op de barelen, de openbare en geregelde diensten van gemeenschappelijk vervoer te land en te water, de wegen te land en het wegverkeer;
Dat de procureurs des Konings, met toepassing van artikel 22 van dat wetboek,
belast zijn met de opsporing van de misdrijven die tot de bevoegdheid van de ho1 Zie Cass., 6 sept. 1994, A.R. P.93.1537.N, nr. 358; 31 okt. 1995, A.R. P.95.0309.N, nr. 464; 19
nov. 1997, A.R. P.97.0722.F, nr. 487.
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ven van assisen, de correctionele rechtbanken en van de politierechtbanken behoren;
Dat, krachtens artikel 62 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie
over het wegverkeer, de overheidspersonen die door de Koning worden aangewezen om toezicht te houden op de naleving van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, de overtredingen vaststellen door processen-verbaal die bewijskracht
hebben zolang het tegendeel niet is bewezen;
Overwegende dat de correctionele rechtbank, op de hogere beroepen van eiser
en van het openbaar ministerie tegen een vonnis van 13 juni 2002 van de Politierechtbank te Brussel, vaststelt dat aan eiser ten laste wordt gelegd dat hij, als bestuurder van een voertuig op de openbare weg, dat voertuig geparkeerd heeft op
een plaats met parkeermeters of parkeerautomaten, zonder de op die toestellen
vermelde modaliteiten en voorwaarden na te leven, en dat dit misdrijf, bedoeld in
artikel 27.3.1.1° van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, werd bestraft door artikel 29,
tweede lid van de voormelde wet van 16 maart 1968;
Dat de appèlrechters daarenboven erop wijzen dat de politie op 13 december
2000 vastgesteld heeft dat de bestuurder van het voertuig Nissan Navara met
nummerplaat ..., dat voertuig geparkeerd had zonder de op die plaats bestaande
parkeermeter te gebruiken, dat de politie, overeenkomstig het gemeentelijk betalingsreglement betreffende het betalend parkeren, een fiscaal parkeervignet op
het voertuig heeft aangebracht, waaruit blijkt dat een bedrag van 500 frank binnen de vijf werkdagen moest worden betaald bij de gemeenteontvanger, en dat
op 23 december 2000 is vastgesteld dat dit bedrag niet was betaald;
Dat de appèlrechters voorts vaststellen dat eiser "elke regeling heeft geweigerd", dat hij "niet betwist kennis te hebben genomen van het vignet dat op de
voorruit van zijn voertuig was aangebracht", en dat hij "niet betwist zijn voertuig
op een betalende plaats te hebben geparkeerd zonder het vereiste bedrag te hebben betaald";
Overwegende dat de correctionele rechtbank, op grond van die vaststellingen,
wettig beslist dat zij bevoegd was om kennis te nemen van de tegen eiser ingestelde strafvordering en dat de hem verweten telastlegging bewezen is;
Dat de grieven niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
9 juni 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.
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Nr. 311
2° KAMER - 9 juni 2004

1º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN
CASSATIE - GRENZEN.
2º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIEEL GESCHIL - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN
CASSATIE - GRENZEN.
3º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — VERSCHONING OORZAKEN - GRENZEN.
4º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - MIDDEL DAT NIET KAN LEIDEN
TOT CASSATIE - ONTVANKELIJKHEID.
1º en 2° Wanneer het Hof van Cassatie vaststelt dat het bestreden arrest misdrijven
bewezen verklaart die geen verband houden met art. 411 Sw., beslist het dat aan het
Arbitragehof geen prejudiciële vragen betreffende de verenigbaarheid van dat artikel met
de artt. 10 en 11 G.W. hoeven te worden gesteld, aangezien het aangeklaagde
onderscheid niet voortvloeit uit art. 411, maar, enerzijds, uit art. 78 Sw., luidens hetwelk
geen misdaad of wanbedrijf verschoonbaar is dan in de gevallen bij de wet bepaald, en,
anderzijds, uit het feit dat de wetgever voor de t.a.v. eiser in aanmerking genomen
misdrijven geen soortgelijke verschoningsmogelijkheden heeft voorzien als voor het
doden en voor het toebrengen van slagen en verwondingen1. (Artt. 10 en 11 G.W. 1994;
Art. 26, §2 Bijzondere Wet Arbitragehof)
3º De verschoningsgrond van uitlokking kan slechts in bepaalde gevallen in aanmerking
genomen worden en geldt noch voor diefstal, noch voor vernieling of beschadiging van
roerende goederen van anderen2. (Art. 78 Sw.)
4º Het middel dat niet kan leiden tot cassatie, is niet ontvankelijk3.
(W.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0374.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 februari 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat eiser is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar we1 Zie Cass., 31 mei 2001, A.R. C.00.0383.F, nr. 328; 17 okt. 2001, A.R. P.01.1056.F, nr. 554; 19
maart 2002, A.R. P.00.1603.N, nr. 189; 17 dec. 2003, A.R. P.03.1517.F, nr. 656.
2 Zie Cass., 16 feb. 1993, A.R. 6016, nr. 95.
3 Zie Cass., 11 mei 1994, A.R. P.94.0460.F, nr. 235; 20 sept. 2000, A.R. P.00.0326.F, nr. 482.
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gens de telastlegging van poging tot diefstal door middel van geweld of bedreigingen, met de verzwarende omstandigheden dat de diefstal is gepleegd door
twee personen, dat wapens zijn gebruikt en dat het geweld een blijvende fysische
of psychische ongeschiktheid ten gevolge hebben gehad, alsook de vernieling
van roerende goederen door middel van geweld of bedreigingen met de verzwarende omstandigheden dat het misdrijf is gepleegd door twee personen en in een
bewoond huis;
Overwegende dat hij, zonder de kwalificatie van de feiten in vraag te stellen,
betoogt dat de appèlrechters de verschoningsgrond van uitlokking niet wettig
hebben verworpen die hij in conclusie had aangevoerd en die is bepaald bij artikel 411 van het Strafwetboek, luidens hetwelk doodslag, verwondingen en slagen verschoonbaar zijn, indien zij onmiddellijk uitgelokt worden door zware gewelddaden tegen personen; dat hij aanvoert dat de appèlrechters, door te weigeren die verdediging te onderzoeken, hoewel hij zich in een situatie bevond die
kan worden vergeleken met degene die vervolgd wordt wegens opzettelijke slagen of verwondingen, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden;
Overwegende dat hij verzoekt om aan het Arbitragehof drie prejudiciële vragen te stellen met betrekking tot de verenigbaarheid van het voormelde artikel
411 met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het voordeel van de
verschoningsgrond van uitlokking uitsluitend beperkt is tot de misdrijven van
doodslag en het toebrengen van slagen of verwondingen die onmiddellijk veroorzaakt worden door zware gewelddaden tegen personen, terwijl de beklaagde die
vervolgd wordt wegens diefstal, vernieling of beschadiging van roerende goederen van anderen door middel van geweld, zich hierop niet kan beroepen wanneer
zijn daad onmiddellijk is veroorzaakt door zware gewelddaden tegen personen;
Overwegende dat het arrest misdrijven bewezen verklaart die geen verband
houden met artikel 411 van het Strafwetboek;
Dat de prejudiciële vragen betrekking hebben op de schending van de artikelen
10 en 11 van de Grondwet door een wetsbepaling die te dezen niet kan worden
toegepast, aangezien de verschoningsgrond slechts in bepaalde gevallen kan
worden aangenomen, en noch voor diefstal, noch voor vernieling of beschadiging van roerende goederen van anderen geldt;
Overwegende dat het aangeklaagde onderscheid niet voortvloeit uit artikel
411, maar, enerzijds, uit artikel 78 van het Strafwetboek, luidens hetwelk geen
misdaad of wanbedrijf verschoonbaar is dan in de gevallen bij de wet bepaald,
en, anderzijds, uit het feit dat de wetgever voor de ten aanzien van eiser in aanmerking genomen misdrijven geen soortgelijke verschoningsmogelijkheden
heeft voorzien als voor doodslag en voor het toebrengen van slagen en verwondingen;
Dat, bijgevolg, de door eiser voorgestelde prejudiciële vragen niet aan het Arbitragehof hoeven te worden gesteld;
Dat het middel, dat niet kan leiden tot cassatie, 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;
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OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
9 juni 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. L. Kennes, Brussel.

Nr. 312
2° KAMER - 9 juni 2004

ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING TOEZICHT OP DE REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - VOORLOPIGE HECHTENIS - TOEZICHT BEVOEGDHEID.
De wet heeft voor het toezicht op de voorlopige hechtenis een andere rechtspleging
voorzien dan voor het toezicht op de regelmatigheid van de rechtspleging; wanneer die
controle van de voorlopige hechtenis niet bij de kamer van inbeschuldigingstelling
aanhangig is gemaakt, is ze derhalve niet bevoegd om het aanhoudingsbevel te
vernietigen en kan ze bijgevolg evenmin een beschikking tot invrijheidstelling onder
voorwaarden of een beschikking die deze voorwaarden verlengt, vernietigen1. (Art.
235bis Sv.; Artt. 21, §4 en 30, §4 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
(S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0384.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 februari 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldiging-stelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het arrest de handelingen die de onderzoeksrechter heeft gesteld tussen 23 en 30 september 2003, alsook de processen-verbaal die zijn opgesteld om er gevolg aan te geven, nietig verklaart;
Overwegende dat eiser het arrest verwijt het proces-verbaal van 6 oktober
1 Zie Cass., 3 dec. 2003, A.R. P.03.1545.F, nr. 618.
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2003 van het verhoor van de verdenkinggestelde niet te hebben vernietigd, op
grond dat het een vraag vermeldt die door de onderzoeksrechter is gesteld en ingeleid wordt door de woorden "Om op uw vorige verklaring terug te komen, ...",
terwijl het proces-verbaal die deze verklaring bevat, zou zijn vernietigd;
Overwegende dat het middel, dat voor zijn onderzoek een onderzoek van feiten vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is, wat dat betreft niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de wet een andere rechtspleging heeft voorzien voor het toezicht op de voorlopige hechtenis;
Overwegende dat de appèlrechters, bij wie dat toezicht niet aanhangig is gemaakt, bijgevolg niet bevoegd waren om het aanhoudingsbevel te vernietigen en
bijgevolg evenmin een beschikking tot invrijheidstelling onder voorwaarden van
6 oktober 2003 of de beschikking van 3 december 2003 die deze voorwaarden
verlengde, konden vernietigen;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn nageleefd en dat de beslissing geen enkele onwettigheid
bevat die eiser nadeel kan berokkenen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
9 juni 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. R. Verstraeten, Brussel.

Nr. 313
2° KAMER - 9 juni 2004

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - VERDACHTE
ACTIVITEITEN VAN EEN ADVOCAAT - INBESLAGNAME VAN STUKKEN - BEROEPSGEHEIM - GEVOLG.
2º BEROEPSGEHEIM - ADVOCAAT - VERDACHTE ACTIVITEITEN - ONDERZOEK IN
STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - INBESLAGNAME VAN STUKKEN - GEVOLG.
3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 8 - RECHT OP EERBIEDIGING VAN PRIVÉ- EN GEZINSLEVEN - VERDACHTE ACTIVITEITEN VAN
EEN ADVOCAAT - INBESLAGNAME VAN STUKKEN - BEROEPSGEHEIM - GEVOLG.
4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING VERSLAG VAN DE ONDERZOEKSRECHTER - BEGRIP.
1º, 2° en 3° Het beroepsgeheim waaraan art. 458 Sw. de leden van een balie onderwerpt,
berust op de noodzaak volledige veiligheid te verzekeren aan degenen die zich aan hen
toevertrouwen, maar noch die bepaling noch art. 8 E.V.R.M. beletten de inbeslagname
en het gebruik door een onderzoeksrechter van stukken die betrekking hebben op de
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verdachte activiteiten van een advocaat; wat dat betreft is de beoordeling van de
onderzoeksrechter voorlopig, aangezien ze kan worden gecontroleerd door de
onderzoeks- en vonnisgerechten. (Art. 458 Sw.; Art. 8 E.V.R.M.)
4º Art. 127 Sv. bepaalt niet welke gegevens het verslag van de onderzoeksrechter bij de
regeling van de rechtspleging moet bevatten. (Art. 127 Sv.)
(L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0424.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 26 februari 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser M. L. voert zeven 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 M. L.:
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen betreffende het
bestaan van voldoende bezwaren en de volledigheid van het onderzoek:
Overwegende dat eiser afstand doet van zijn cassatieberoep;
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 het middel, in zoverre het voor zijn onderzoek een onderzoek van feitelijke gegevens vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat artikel 149 van de Grondwet niet van toepassing is op de onderzoeksgerechten die, zoals te dezen, uitspraak doen in het kader van de regeling van de rechtspleging;
Overwegende dat de onderzoeksgerechten, in de regel, niet onderworpen zijn
aan de voorschriften van artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;
Dat het middel wat dat betreft faalt naar recht;
Overwegende, voor het overige, dat het middel niet betoogt dat de huiszoekingen plaatsgevonden zouden hebben in eisers advocatenkantoor en in zijn woonplaats buiten de aanwezigheid van de onderzoeksrechter en van een vertegenwoordiger van de stafhouder, maar aanvoert dat die huiszoekingen onregelmatig
zijn omdat bepaalde in beslag genomen stukken beschermd waren door het beroepsgeheim;
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Overwegende dat het beroepsgeheim waaraan artikel 458 van het Strafwetboek
de leden van de balie onderwerpt, op de noodzaak berust volledige veiligheid te
verzekeren aan degenen die zich aan hen toevertrouwen, maar noch die bepaling
noch artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden de inbeslagname en het gebruik door een onderzoeksrechter beletten van stukken die betrekking hebben op de verdachte activiteiten
van een advocaat; dat de beoordeling van de onderzoeksrechter wat dat betreft
voorlopig is, aangezien ze kan worden gecontroleerd door de onderzoeks- en
vonnisgerechten;
Overwegende dat het arrest, in antwoord op eisers conclusie, vermeldt "dat de
analyse en gebruik van het geheel van de stukken die zijn ontdekt tijdens de
huiszoekingen onontbeerlijk waren voor de ontdekking van de waarheid", "dat
[de onderzoeksrechter] de enige bevoegde overheid is die, in dit stadium, de gegevens kan beoordelen die nuttig zijn voor de ontdekking van de waarheid en de
stukken kan identificeren die, in voorkomend geval, betrekking hebben op dat
geheim", "dat de inverdenkinggestelden dus de objectieve gegevens verzwijgen
die vermeld werden in het aan de onderzoeksrechter voorgelegde dossier en die
hem toestonden de litigieuze opdrachten te bevelen, waarvan, voor het overige,
in dit geval niet kan worden betwist dat ze in verhouding stonden tot de beoogde
doelstellingen en de specifieke omstandigheden van de zaak", en "dat het dus onjuist is te beweren dat de voorgeschreven huiszoekingen [...] als dusdanig op een
willekeurige wijze zouden zijn afgewend van de enige doelstellingen die bij wet
zijn voorzien";
Dat de appèlrechters hun beslissing aldus regelmatig met redenen omkleden en
naar recht verantwoorden;
Dat het middel, in zoverre, niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel:
Overwegende dat het middel het arrest verwijt te oordelen dat de rechtspleging
voor de raadkamer regelmatig is gevolgd, terwijl de onderzoeksrechter er slechts
een formeel verslag heeft gegeven;
Overwegende dat het middel, in zoverre het, voor zijn onderzoek, een onderzoek van feiten vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is, niet ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige, dat artikel 127 van het Wetboek van Strafvordering niet bepaalt welke gegevens het verslag van de onderzoeksrechter bij de
regeling van de rechtspleging moet bevatten; dat het middel niet betoogt dat de
onderzoeksrechter geen verslag uitbrengt, maar zich alleen ertoe beperkt de
waarde ervan te betwisten;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van M. L., in zoverre het
gericht tegen de beslissingen betreffende het bestaan van voldoende bezwaren en
de volledigheid van het onderzoek;
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Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
9 juni 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. J. Pierre, Luik.

Nr. 314
2° KAMER - 9 juni 2004

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALLERLEI - CAMERABEWAKING OP DE WERKPLAATS WETTIGHEID - VOORWAARDEN - VOORAFGAANDE MEDEDELING AAN DE WERKNEMERS - GEEN
VOORAFGAANDE MEDEDELING - GEVOLG.
2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONWETTIGE OF ONREGELMATIGE
BEWIJZEN - ANDERE BEWIJSELEMENTEN - GEVOLG.
1º De werkgever moet, voorafgaandelijk en bij het opstarten van camerabewaking op de
werkplaats, de werknemers over alle aspecten van die bewaking informatie verschaffen;
het gebrek aan voorafgaande mededeling leidt tot onwettigheid van de aangewende
wijze van bewijsvoering1. (Art. 9, §1 C.A.O. nr. 68 van 16 juni 1998, verbindend verklaart
bij K.B. 20 sept. 1998, B.S. 2 okt. 1998, p. 32486 tot 32490)
2º De regels betreffende de bewijsvoering vereisen dat de onwettige of onregelmatige
bewijzen uit het debat worden verwijderd, samen met de daaruit voortvloeiende
gegevens, maar staan toe dat de rechter uitspraak doet op grond van andere bewijzen
die, zonder enig gebrek te vertonen, onderworpen worden aan de vrije discussie van de
partijen; het staat aan de kamer van inbeschuldigingstelling die de onwettigheid van
bepaalde bewijselementen vaststelt, in feite en dus op onaantastbare wijze te oordelen of
en in hoeverre deze aan de oorsprong liggen van de andere onderzoekshandelingen of
daarmee samenvallen, zodat het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces
onherroepelijk zijn aangetast.
(C. T. LE CHOCOLATIER MANON B.V.B.A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0603.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 maart 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert zes middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend ver1 Zie Cass., 27 feb. 2001, A.R. P.99.0706.N, nr. 117, arrest waarnaar de andersluidende conclusie
verwijst.
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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 betreffende het
bewijs door videobewaking:
Over het tweede middel:
Overwegende dat, krachtens artikel 9, §1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 68 van 16 juni 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats, verbindend verklaard bij het koninklijk besluit van 20 september
1998, de werkgever de werknemers voorafgaandelijk en bij het opstarten van de
camerabewaking over alle aspecten van die bewaking informatie moet verschaffen, in §4 van die bepaling voorgeschreven;
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling, door alleen te oordelen dat "het voorafgaandelijk informatie verschaffen over het opstarten van de
camerabewaking, de geplande bewaking te dezen elk praktisch nut ontnomen
wordt" en "de afwezigheid van voorafgaande informatie, als verondersteld wordt
dat dit strijdig is met artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 68 van
16 juni 1998, de onwettigheid van de aangewende wijze van bewijsvoering niet
meebrengt", haar beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die de strafvordering ontvankelijk verklaart:
Over het vijfde middel:
Overwegende dat het middel, in zoverre het de miskenning van de bewijskracht van het strafdossier aanvoert, niet ontvankelijk is wegens onduidelijkheid;
Overwegende dat het niet tegenstrijdig is om, enerzijds, te beslissen dat de
strafvordering ontvankelijk is en, anderzijds, te oordelen "dat de aangevoerde onwettigheid, gesteld dat ze bewezen is", zou leiden tot nietigheid van het gedeelte
van de rechtspleging dat volgt op de wijze van bewijsvoering waarvan de onwettigheid aangevoerd wordt, ook al stemt dat gedeelte overeen met de volledige onderzoeksprocedure;
Overwegende dat de appèlrechters, door te oordelen dat "in tegenstelling tot
wat [eiseres in conclusie betoogt], in het dossier andere wijzen van bewijsvoering terug te vinden zijn waarvan de wettigheid niet betwist wordt", de conclusie
van eiseres hebben beantwoord waarin zij aanvoerde dat de videobewaking het
uitgangspunt van het onderzoek vormde en de onwettigheid ervan zich uitstrekte
tot de volledige rechtspleging; dat zij aldus van die conclusie een uitlegging geven die niet onverenigbaar is met de bewoordingen ervan, mitsdien de bewijskracht ervan niet miskennen;
Dat het middel, wat dat betreft, feitelijke grondslag mist;
Overwegende, voor het overige, dat de regels betreffende de bewijsvoering
vereisen dat de onwettige of onregelmatige bewijzen uit het debat worden verwijderd, samen met de daaruit voortvloeiende gegevens, maar toestaan dat de
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rechter uitspraak doet op grond van andere bewijzen die, zonder enig gebrek te
vertonen, onderworpen worden aan de vrije discussie van de partijen; dat het aan
de kamer van inbeschuldigingstelling die de onwettigheid van bepaalde bewijselementen vaststelt, in feite en dus op onaantastbare wijze staat te oordelen of en
in hoeverre deze aan de oorsprong van de andere onderzoekshandelingen liggen
of daarmee samenvallen, zodat het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces onherroepelijk zijn aangetast;
Overwegende dat de appèlrechters bijgevolg hun beslissing dat de door eiseres
aangeklaagde onwettigheid niet kan leiden tot "de niet-ontvankelijkheid van de
vervolgingen, maar alleen tot nietigheid van het gedeelte van de rechtspleging
die volgt op de wijze van bewijsvoering waarvan de onwettigheid aangevoerd
wordt", naar recht verantwoorden;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
C. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die het verzoek
om bijkomende onderzoeksopdrachten verwerpt:
Over het zesde middel:
Overwegende dat het arrest vermeldt dat "de door de burgerlijke partij aangevoerde schade (gesteld dat de feiten bewezen zijn verklaard) vaststaand is, ook al
wordt de juiste raming betwist (de telastleggingen hebben overigens betrekking
op 'bedragen met een onbepaald totaalbedrag')"; dat de appèlrechters aldus ondubbelzinnig antwoorden op de appèlconclusie waarin eiseres aanvoerde dat de
raadkamer haar conclusie, waarin zij om aanvullende onderzoeksopdrachten verzocht, onbeantwoord had gelaten en dat dit verzuim de regelmatigheid van de beschikking had aangetast; dat uit die considerans niet volgt dat zij het vermoeden
van onschuld miskennen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
D. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die het hoger beroep van eiseres niet-ontvankelijk verklaart, in zoverre het ertoe strekt het bestaan van voldoende aanwijzingen van de schuld van eiseres te betwisten:
Overwegende dat een dergelijke beslissing geen eindbeslissing is in de zin van
artikel 416, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering en geen verband houdt
met de in het tweede lid van dat artikel bedoelde gevallen;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
En overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het eerste, derde
en vierde middel, die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder verwijzing;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het arrest, in zoverre het uitspraak doet over het bewijs door videobewaking;
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Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiser in drie vierde 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 Brussel, kamer
van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
9 juni 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Close – Andersluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. L. Heusghem, Brussel, B. Paquot, Brussel en S. Lacombe, Brussel.

Nr. 315
1° KAMER - 10 juni 2004

1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - MISBRUIK VAN RECHT - BEGRIP.
2º RECHTSMISBRUIK - BEGRIP.
1º en 2° Misbruik van recht kan bestaan in het uitoefenen van een recht op een wijze die
kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een
voorzichtig en zorgvuldig persoon; er kan sprake zijn van rechtsmisbruik ook wanneer dat
recht mogelijk steunt op wettelijke bepalingen waarvan de overtreding strafrechtelijk kan
worden gesanctioneerd1.
(A. T. A. e.a.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs:
(…)
In het enig middel tot cassatie verwijt eiseres het bestreden vonnis de beslissing van de
eerste rechter te hebben bevestigd dat eiseres misbruik maakte van haar recht en op die
grond haar principaal hoger beroep ongegrond te hebben verklaard. Eiseres voert aan dat
de appelrechters niet zonder te onderzoeken of de door eiseres opgeworpen inbreuken op
de milieuwetgeving bewezen waren of zonder te antwoorden op de aanvoeringen in dat
verband, konden besluiten dat eiseres misbruik maakte van haar recht, noch impliciet
konden oordelen dat het bestaan van een wetsinbreuk ten opzichte van het rechtsmisbruik
irrelevant was.
Eiser gaat ervan uit dat de vordering die zij in deze procedure instelt voor de
burgerlijke rechter, behandeld moet worden als de vordering tot teruggave die zij
ingevolge artikel 44 van het Strafwetboek zou hebben kunnen instellen voor de
strafrechter. Deze vordering tot teruggave beoogt inderdaad het herstel in natura van de
schade die door het misdrijf werd veroorzaakt (Zie Cass., 17 oktober 1984, A.C. 1984-85,
280).
Het middel gaat er geheel van uit dat ten overstaan van deze vordering geen
rechtsmisbruik kan worden ingeroepen, nu deze gegrond is op strafrechtelijke inbreuken.
Het middel faalt terzake naar recht nu er ook sprake kan zijn van misbruik van recht
1 Zie de verwijzingen in de concl. O.M.
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wanneer dat recht op wettelijke bepalingen steunt waarvan de overtreding strafrechtelijk
kan worden gesanctioneerd.
Uw Hof oordeelde reeds dat misbruik van recht kan bestaan ook wanneer dat recht op
de wet steunt en bij een regelmatige procedure wordt opgeëist (Cass., 10 juni 1988, A.C.
1988-89, nr. 620, met concl. van Proc.- gen. KRINGS).
Terzake kan tevens verwezen worden naar een arrest van Uw Hof van 27 juni 1985
(A.C. 1984-85, nr. 656) waaruit impliciet kan worden afgeleid dat een gemeente misbruik
kan maken van het recht om het herstel van de plaatsen in hun vorige staat te vorderen in
geval van strafrechtelijke inbreuken op de stedebouwwet, te weten het in stand houden
van werken in strijd met de voorschriften inzake stedebouw, inzonderheid met het
bijzonder plan van aanleg op grondslag waarvan de bouwvergunning werd afgegeven (art.
64 van de wet van 29 maart 1962).
Uit dat arrest kan tevens worden afgeleid dat er sprake kan zijn van rechtsmisbruik
wanneer dat recht is gesteund op wettelijke bepalingen die van openbare orde zijn en dus
in het algemeen belang uitgevaardigde voorschriften uitmaken.
De omstandigheid dat het exploiteren van een onder onderklasse 3 ingedeelde
inrichting zonder voorafgaande melding volgens eiseres een voortdurend misdrijf is (cfr.
voorziening in cassatie, p. 13, laatste alinea), vermag aan voormelde principes geen
afbreuk te doen.
Overigens stelt genoemd arrest dd. 27 juni 1985 uitdrukkelijk vast “dat (ook) het in
stand houden van werken in strijd met de wet een voortdurend misdrijf is, waardoor een
duurzame en ongeoorloofde toestand wordt geschapen die blijft bestaan zonder ander
toedoen van de dader” (cfr. Cass., 8 juni 1994, A.C. 1994, 591).
Terzake kan tevens de vergelijking worden gemaakt met de voorschriften van het
Veldwetboek die ook strafrechtelijk worden gesanctioneerd.
Indien de vorderingen tot rooien en de vordering tot het weghakken van bomen of het
afsnijden van takken voor de burgerlijke rechter worden gebracht dan zijn zij volgens de
heersende rechtspraak van de feitenrechters vatbaar voor rechtsmisbruik (zie o.a. Vred.
Sint-Kwintens-Lennik, 1 december 1997, A.J.T. 1998-99, 275; Rb. Hoei, 6 november
1985, J.L.M.B. 1986, 88; Vred. Luik, 16 februari 1976, J.T. 1976, 370).
Zo oordeelde de Vrederechter te Wolvertem dat de cassatierechtspraak volgens welke
de eiser die toepassing van art. 36 Veldwetboek vordert, niet hoeft aan te tonen dat hij
hinder lijdt, niet belet dat eventueel nagegaan moet worden of hij, door het vorderen van
de rooiing van de bomen, zijn recht op een normale wijze uitoefent om een redelijk
voordeel te verkrijgen, en de wijze waarop hij dat recht aanwendt, de grenzen van het
normaal gebruik ervan niet overschrijdt (Vred. Wolvertem, 10 maart 1994, R.W. 19941995, nr. 8, 22 oktober 1994, 266).
Ook het vorderen van het staken van het onrechtmatig lozen van huishoudafvalwater is
bijgevolg voor misbruik vatbaar.
Dergelijk misbruik kan ontstaan niet alleen door de uitoefening van bedoeld recht met
het enkele inzicht om te schaden doch eveneens door de uitoefening ervan op een wijze
die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een
voorzichtig en bedachtzaam persoon.
Terzake kan verwezen worden naar de vaststaande rechtspraak van Uw Hof (o.m.
Cass., 10 september 1971, A.C. 1972, 31, met concl. van Proc.-gen. GANSHOF VAN DER
MEERSCH; Cass., 16 december 1982, A.C. 1982-83, 518; Cass., 19 september 1983, A.C.
1983-84, nr. 34; Cass., 6 en 13 april 1984, A.C. 1983-84, nrs. 456 en 474; Cass., 16
januari 1986, A.C. 1985-86, nr. 317; Cass., 19 en 20 november 1987, A.C. 1987-88, nrs.
168 en 171; Cass., 18 februari 1988, A.C. 1987-88, nr. 375; Cass., 7 maart 1988 en 10 juni
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1988, A.C. 1987-88, nrs. 414 en 620; Cass., 19 oktober 1989, A.C. 1989-90, nr. 106).
Bij arrest van 19 november 1987 specifieerde Uw Hof dat er van misbruik van recht
tevens sprake kan zijn als een recht zonder redelijk en voldoende belang wordt
uitgeoefend, met name wanneer het aan derden berokkende nadeel buiten verhouding is
met het door de houder van het recht beoogde of verkregen voordeel (Cass., 19 november
1987, A.C. 1987-88, nr. 168).
Het bestreden vonnis stelt in casu vast dat:
1. eiseres niet alleen gedurende meer dan dertig jaar geen enkele opmerking
maakte over het feit dat het huishoudelijk afvalwater in de gracht stroomde;
2. de hinder sterk gerelativeerd moet worden: het afvalwater bezinkt eerst in de
bezinkput,enkel de overloop, quasi-gereinigd water, komt in de gracht terecht,
en sporadische waterafloop via de overloop kan te dezen niet schadelijk zijn;
3. het water dat door de gracht stroomt ook afkomstig is van andere aangelanden
en zelfs van het openbaar wegennet;
4. er een overduidelijke wanverhouding is tussen het voordeel van de rechtsuitoefening door de rechtstitularis en het nadeel dat daarmee aan een ander berokkend wordt;
5. door te eisen dat verweerders de afloop verwijderen, dit impliceert dat zij zich
zouden aansluiten op het rioolnet, terwijl uit de plaatsgesteldheid volgt dat verweerders vrij hoge kosten moeten maken om deze aansluiting mogelijk te maken (bestreden vonnis, p. 3-4).
Op grond van de erin vermelde feitelijke gegevens, kon het vonnis, met een
onaantastbare beoordeling beslissen dat er in hoofde van eiseres sprake is van een
kennelijk onredelijke rechtsuitoefening, zonder dat het hoefde te onderzoeken of de door
eiseres opgeworpen inbreuken op de milieuwetgeving bewezen waren en zonder dat het
verder hoefde te antwoorden op de niet meer ter zake dienende aanvoeringen van
verweerders in dat verband.
Het middel kan, hoe dan ook, niet worden aangenomen.
(…)
Besluit: verwerping.
ARREST

(A.R. C.02.0039.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 20 april 2001 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Het bestreden vonnis stelt vast dat:
1. de verweerders hun huishoudelijk afvalwater lozen op het achterliggend erf
van eiseres;
2. dit afvalwater, niet de beerput, eerst naar een bezinkput achter hun woonhuis vloeit waar het vuil bezinkt en enkel de overloop in de gracht komt en op
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het erf van eiseres;
3. er geen openbaar rioleringsnet aan de straatzijde van de partijen is.
IV. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 4, derde lid van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande titel van
het Wetboek van strafvordering;
- artikel 44 van het Strafwetboek;
- artikel 23, derde lid, 4° van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 2, enig lid, 1°, 3, 4, 39, inzonderheid §1, enig lid, 2° van het decreet van
de Vlaamse Raad van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning;
- de artikelen 1, enig lid, 4°, 9°, 10° en 2, §1 van het Besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de
Milieuvergunning (Vlarem I) en de bijlage I gevoegd bij dit besluit;
- de artikelen 4.1.2.1., 4.1.3.2., 4.2.7.1.1., 4.3.3.1., enig lid, 2°, 4°, 6.1.0.1., 6.2.1.1., §2,
6.2.1.4. van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) genomen in uitvoering van het Decreet van de Vlaamse Raad van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning;
- de artikelen 1, 2 en 41 van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging - Vlaamse Gewest (artikel 2 zoals gewijzigd bij
Decreet van de Vlaamse Raad van 28 juni 1985 en bij Decreet van de Vlaamse Raad van
22 december 1995);
- artikel 90 van het Veldwetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van verbod van rechtsmisbruik;
- voorzover nodig, de artikelen 21, eerste lid en 26 van de Voorafgaande titel van het
Wetboek van strafvordering.
Aangevochten beslissingen
De rechtbank van eerste aanleg verklaart in de bestreden beslissing, eiseres' principaal
hoger beroep ontvankelijk, maar wijst het af als ongegrond en bevestigt de beslissing van
de eerste rechter, luidens welke eiseres' vordering om onder verbeurte van een dwangsom
de lozing door de verweerders op het perceel van eiseres te staken en de afvoer te doven
en te horen zeggen voor recht dat de verweerders gehouden zijn binnen dezelfde termijn
en onder verbeurte van dezelfde dwangsom om zich aan te sluiten bij het openbare rioleringsnet aan de straatzijde of subsidiair eiseres te machtigen om zelf ten koste van de verweerders de nodige werken te mogen uitvoeren ongegrond was, op grond van volgende
motieven:
"Ofschoon er op 30 september 1997 nog geen verjaring was ingetreden (op 30 september 1997 werd door (eiseres) een aangetekende brief gestuurd - op 13 november 1968 zijn
(de verweerders) in hun woning getrokken) is, zoals (eiseres) terecht aanstipt het debat
omtrent het precieze tijdsverloop rechtens totaal niet relevant.
(...)
Daarentegen moet de Vrederechter wel bijgetreden worden waar hij stelde dat er sprake
is van rechtsmisbruik.
Er is een overduidelijke wanverhouding tussen het voordeel van de rechtsuitoefening
door de rechtstitularis en het nadeel dat daarmee aan een ander berokkend wordt.
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Er is sprake van rechtsmisbruik wanneer de titularis zijn recht gebruikt met het oogmerk om de ander te schaden of zonder redelijk belang, of wanneer de titularis die over
verschillende manieren beschikt om een recht uit te oefenen, de manier kiest waardoor de
tegenpartij het meest schade lijdt; wanneer er bij het uitoefenen van een bevoegdheid een
kennelijke onevenredigheid ontstaat tussen het gediende belang en het geschade belang;
wanneer men een recht zodanig gebruikt dat men een rechtmatig vertrouwen schendt (...).
Bovendien heeft het algemene rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt, de marginale
controle als beoordelingstechniek: enkel een kennelijk onredelijke rechtsuitoefening zal
door de rechtbank worden gesanctioneerd.
In casu zijn alle voorwaarden die kunnen leiden tot rechtsmisbruik, zoals de eerste
rechter terecht besliste, voldaan.
Het gaat wel degelijk om een kennelijk onredelijke rechtsuitoefening: niet alleen maakte (eiseres) gedurende meer dan dertig jaar geen enkele opmerking over het feit dat het
huishoudelijk afvalwater in de gracht stroomde, bovendien moet de hinder sterk gerelativeerd worden: het afvalwater bezinkt eerst in de bezinkput.
Enkel de overloop - quasi gereinigd water- komt in de gracht terecht.
Ook merken (de verweerders) op dat het water dat door de gracht stroomt ook afkomstig is van andere aangelanden en zelfs van het openbaar wegennet.
De Vrederechter besloot wel degelijk terecht dat er in huidig geval sprake is van een
kennelijk onredelijke rechtsuitoefening.
Hij haalde hiervoor een viertal argumenten aan:
- het gaat om de overloop van een bezinkput en bijgevolg is er geen sprake van het continu aflopen van water. Wanneer de bezinkput regelmatig leeggemaakt wordt, kan er normaal geen sprake zijn van een vervuilde waterloop door de werking van de bezinkput;
- door het grote niveauverschil tussen de grond van (eiseres) en (de verweerders) tekenen er zich sowieso bij iedere regenval meestal plassen af, sporadisch waterafloop via de
overloop kan in casu niet schadelijk zijn;
- (eiseres) duldde de aanwezigheid van de overloop gedurende bijna dertig jaar;
- door te eisen dat (de verweerders) de afloop verwijderen, impliceert dit dat zij zich
zouden aansluiten op het rioolnet. Uit de plaatsgesteldheid volgt dat het onmogelijk is dat
de waters natuurlijk naar de riool aan de straatzijde vloeien. (De verweerders) zouden vrij
hoge kosten moeten maken om deze aansluiting mogelijk te maken" (vonnis, p. 3-4).
Grieven
Overeenkomstig artikel 3 van het decreet van de Vlaamse Raad van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (hierna afgekort als milieuvergunningsdecreet) worden de
inrichtingen die hinderlijk geacht voor de mens en het leefmilieu in drie klassen worden
ingedeeld, afhankelijk van de aard en de belangrijkheid van de daaraan verbonden milieueffecten. De Vlaamse Regering stelt de lijst en de klasse van die inrichtingen vast.
Overeenkomstig artikel 2, enig lid, 1° van datzelfde decreet moet voor de toepassing
van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten worden verstaan onder "inrichting" onder
meer toestellen of handelingen die voorkomen op een lijst opgesteld door de Vlaamse Regering.
De Vlaamse Regering heeft deze twee bepalingen uitgevoerd in Vlarem I (Besluit van
de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning).
Artikel 1, enig lid, 4° van dit besluit bepaalt dat inrichtingen onder meer toestellen en
handelingen zijn die op de indelingslijst voorkomen.
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Ditzelfde artikel definieert afvalwaters als verontreinigd water waarvan men zich ontdoet, zich moet ontdoen of de intentie heeft zich te ontdoen, met uitzondering van hemelwater dat niet in aanraking is geweest met verontreinigde stoffen (enig lid, 9°). Huishoudelijke afvalwater wordt overeenkomstig ditzelfde artikel, enig lid, 10° (in tegenstelling
met koelwater en bedrijfsafvalwater, zoals omschreven in respectievelijk enig lid, 11° en
enig lid, 12°) gedefinieerd als afvalwater dat bestaat uit water afkomstig van normale
huishoudelijke activiteiten, sanitaire installaties, keukens, van het reinigen van bepaalde
gebouwen of afvalwater afkomstig van wassalons, waar de toestellen uitsluitend door het
cliënteel zelf worden bediend.
In Bijlage I gevoegd bij dit besluit wordt een indelingslijst opgenomen, waarbij voor
alle hinderlijke toestellen en handelingen wordt vermeld in welke klasse ze ingedeeld zijn.
Hieruit volgt dat het lozen van huishoudelijk afvalwater enkel afkomstig van normale
huishoudelijke activiteiten met inbegrip van reinigen van woningen en voorzover het lozen in de openbare riolering geschiedt of er een individuele waterzuivering is bij de woning, niet wordt ingedeeld in een klasse (rubriek 3, opmerkingen van de bijlage l).
Wanneer de lozing niet in de openbare riolering gebeurt of er geen individuele waterzuivering bij de woning is, wordt de handeling ingedeeld in klasse 3 (rubriek 3.3, niet begrepen in rubriek 3.6. Bijlage I).
Ingevolge de wijziging van 12 januari 1999 (inwerkingtreding 1 mei 1999) zijn het beheren van inrichtingsmaatregelen in een onbevaarbare waterloop of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater, het afscheiden van grove bestanddelen uit het waterig medium
door middel van een zeef of een rooster, het scheiden van de bestanddelen aanwezig in het
waterig medium op basis van het verschil in dichtheid tussen de aanwezige vervuilde bestanddelen en het waterig medium, uitgezonderd centrifuges en een septische put behorende bij lozing van huishoudelijk afvalwater, niet ingedeelde inrichtingen (rubriek 3, opmerkingen, 2, c, d en e).
Huishoudelijk afvalwater enkel afkomstig van sanitaire installaties of keukens is steeds
ingedeeld in klasse 3. Sanitaire installaties, moeten bij gebrek aan wettelijke definitie in
de gebruikelijke betekenis worden begrepen, namelijk inrichtingen als W.C.'s en badkamers.
Artikel 2, §1 van dit besluit verbiedt dat iemand zonder daarvan vooraf melding te hebben gedaan een inrichting die behoort tot de derde klasse te exploiteren.
Artikel 4, §2 van het milieuvergunningsdecreet bepaalt dat niemand zonder voorafgaande melding een in klasse drie ingedeelde inrichting mag exploiteren. Artikel 39 van
het decreet stelt strafbaar hij die de bepalingen van het decreet en zijn uitvoeringsbesluiten niet naleeft.
Ter uitvoering van het Decreet van de Vlaamse Raad van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid in het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni
1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne) (Vlarem II) werden milieukwaliteitsnormen voor ingedeelde inrichtingen (Deel 4 en 5 Vlarem II) en milieuvoorwaarden voor niet ingedeelde inrichtingen (Deel 6 Vlarem II) opgenomen.
Inrichtingen in klasse drie zijn verplicht om zelf de algemene milieuvoorwaarden voor
ingedeelde inrichtingen na te leven. Zo moet onder meer de best beschikbare techniek
worden gehanteerd om mens en milieu te beschermen (artikel 4.1.2.1. Vlarem II) en treft
de exploitant als normaal zorgvuldig persoon alle nodige maatregelen om de buurt niet te
hinderen door geur (artikel 4.1.3.2. Vlarem 11).
Niet-ingedeelde inrichtingen zijn enkel verplicht de milieuvoorwaarden toe te passen.
Deze zijn niet van toepassing op ingedeelde inrichtingen (artikel 6.1.0.1.). In artikel
6.2.1.4. van Vlarem II wordt omschreven aan welke eisen een individuele voorbehande-
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lingsinstallatie, zoals septische putten, moet voldoen. In deze werd door de appèlrechters
zelfs niet vastgesteld dat een dergelijke installatie aanwezig was.
Voor beide soorten inrichtingen zijn de exploitanten ervan verplicht de algemene milieuvoorwaarden voor de lozing van huishoudelijk afvalwater na te leven (6.2.1.1., §2 en
4.2.7.1.1., §1). De lozing in de gewone oppervlaktewateren is onderhevig aan talrijke beperkende voorwaarden (zie artikel 4.2.7.1.1.) en is pas toegelaten als er geen openbare riolering is.
Artikel 4.3.3.1., enig lid, 2° van Vlarem II, toepasbaar op alle ingedeelde inrichtingen,
stelt dat ter voorkoming van verontreiniging van de bodem en het grondwater enkel indirecte lozing van huishoudelijk afvalwater mogelijk is via een besterfput (wat als een synoniem van een bezinkput moet worden beschouwd).
Artikel 4.3.3.1., enig lid, 4° van Vlarem II bepaalt dat de besterfput geen overloop mag
hebben. Dit wordt bevestigd in het derde punt waar wordt bepaald dat deze besterfput op
50 meter van oppervlaktewater moet gelegen zijn, dit om te voorkomen dat het zogenaamde "reine water" in het oppervlaktewater zou lopen.
Overeenkomstig artikel 2 van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging is het direct of indirect lozen van voorwerpen of
stoffen in oppervlaktewateren verboden. Onder oppervlaktewateren worden onder meer
volgens artikel 1 van de wet de wateren van de onbevaarbare waterlopen en van de afwateringen met voortdurende of onderbroken afvoer bedoeld. Hoewel het lozen in private
wateren niet strafbaar is ingevolge deze bepaling, wordt wel aangenomen dat als dit water
uitkomt in openbare oppervlaktewateren de ongeoorloofde lozing dan wel strafbaar is. De
lozing in private wateren wordt echter ook strafbaar gesteld ingevolge artikel 90 van het
Veldwetboek, als de stoffen vissterfte kunnen meebrengen, zodat de lozing zonder vergunning in beginsel in beide gevallen (private wateren met afwatering in openbare oppervlaktewateren en zonder) strafbaar kan zijn.
Artikel 41 van deze wet stelt onder meer de inbreuken op artikel 2 strafbaar. Het verbod
van artikel 2 was echter geen algemeen verbod nu een lozingsvergunning bekomen kon
worden waardoor men wel mocht lozen overeenkomstig deze vergunning. Deze vergunningen zijn thans opgeheven door Vlarem I (Deel 7 wijzigings-, opheffing- en slotbepalingen) en vervangen door de bepalingen van Vlarem II.
Deze strafbepalingen zijn van openbare orde.
Eiseres voerde in haar verzoekschrift tot hoger beroep aan dat verweerders door hun afvalwater te lozen de "Vlarem-reglementering" schonden, omdat deze inrichting onder
meer meldingsplichtig was (verzoekschrift tot hoger beroep, p. 8-9) en in conclusie dat
"het lozen van afvalwaters op zulke manier dat zij langs natuurlijke weg in de bij art. 1
van de wet van 26 maart 1971 bedoelde wateren kunnen terecht komen, een strafbaar feit
is" (conclusie, p. 5-6, nr. 10).
Eiseres stelde ook dat een bodemloze bezinkput niet gebruikt mag worden tenzij voorzien wordt in "ofwel een persoonlijke waterzuiveringsinstallatie ... ofwel aangesloten is
op de riolering" en dit omdat "de vloeistoffen van de vaste stoffen op rudimentaire wijze
(worden) gescheiden en daarna in het grondwater terechtkomen" (conclusie, p. 4, nr. 6).
Eiseres wees er terecht op dat eenieder het recht heeft zijn rechtsvordering tot herstel
van de schade, veroorzaakt door een misdrijf bij de burgerlijke rechter aanhangig te maken (artikel 4, derde lid van de Voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering),
zonder dat een burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter vereist is (conclusie, p.
5-6, nr. 10).
Overeenkomstig artikel 44 van het Strafwetboek moet een einde gemaakt worden aan
de met de strafwet strijdige toestand en herstel in de vorige toestand bij wijze van schade-
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vergoeding kan bevolen worden.
Artikel 23, derde lid, 4° van de gecoördineerde Grondwet geeft eenieder het recht op de
bescherming van een gezond leefmilieu.
Eiseres had ook aangevoerd dat een contra-legem praktijk niet kan worden voortgezet
omdat de vraag om zich rechtsconform te gedragen in hoofde van eiseres niet foutief is en
dus nooit rechtsmisbruik zou kunnen uitmaken; de verweerders konden aan de rechter niet
verzoeken "hen -en hun latere rechtsopvolgers het subjectief recht te geven in de toekomst
te blijven handelen in strijd met het objectieve recht, zelfs met het strafrecht" (conclusie,
p. 2, nr. 2).
De rechtbank oordeelde dat er geen erfdienstbaarheid bestond ten laste van het erf van
eiseres, zij ook niet vaststelde dat de verweerders een subjectief recht hadden om afvalwater op eiseres' erf te lozen.
De appèlrechters stelden wel feitelijk vast dat het afvalwater afkomstig van de woning
van verweerders naar een bezinkput liep en vervolgens naar het erf van eiseres en naar
een gracht liep (te onderscheiden van de openbare gracht aan de straatzijde) (vonnis, p. 2
medio).
De appèlrechters stelden niet vast dat er een beerput aanwezig was voor de afloop van
het toilet en lijken trouwens impliciet de afwezigheid ervan aan te nemen. Hetzelfde geldt
voor een (afzonderlijke) citerne.
De appèlrechters stelden feitelijk vast dat de verweerders niet aangesloten waren op de
openbare riolering. Zij stelden ten slotte niet vast dat er een (individuele) waterzuiveringsinstallatie was. De appèlrechters stelden zelf vast dat er een overloop aan de bezinkput bestond. Zij stelden echter niet vast binnen welke afstand de bezinkput lag ten opzichte van
de oppervlaktewateren.
De appèlrechters onderzochten niet of de door eiseres opgeworpen inbreuken op de milieuwetgeving bewezen waren en dit kan op basis van hun feitelijke vaststellingen zeker
niet uitgesloten worden.
Het bestaan van wetsinbreuken ten opzichte van rechtsmisbruik is niet irrelevant, omdat
het ontnemen van een onrechtmatig voordeel dat verweerders bekwamen door de strafwet
te miskennen nooit rechtsmisbruik kan vormen. De appèlrechters konden bijgevolg niet
tot het bestaan van rechtsmisbruik in hoofde van eiseres besluiten zonder dit onderzoek te
verrichten.
Eiseres wendde daarenboven het gebruik van haar recht op herstel niet af van haar normaal doel. Eiseres riep trouwens bepalingen in die van openbare orde zijn en dus in het algemeen belang zijn. Het bestaan van wetsinbreuken bijgevolg in deze relevant was.
De appèlrechters hadden alleszins eiseres' recht op bescherming van een gezond leefmilieu (artikel 23, derde lid, 3° van de gecoördineerde grondwet) moeten betrekken bij de
belangenafweging; dat een overweging over kosten of over relatieve hinder in dit opzicht
niet kon volstaan.
De appèlrechters oordeelden daarenboven dat de rechtsvordering niet verjaard was
(vonnis, p. 2). De appèlrechters stelden evenmin vast dat de lozingen gestaakt waren.
Het langdurig bestaan van de lozingen is strafrechtelijk niet relevant. Eiseres vorderde
trouwens het staken van de lozingen die op het ogenblik van het inleiden van de vordering
plaatsvonden.
De appèlrechters konden niet zonder te onderzoeken of de door eiseres opgeworpen inbreuken op de milieuwetgeving bewezen waren of zonder te antwoorden op de aanvoeringen in dat verband besluiten dat eiseres misbruik maakte van haar recht, noch konden impliciet oordelen dat het bestaan van een wetsinbreuk ten opzichte van het rechtsmisbruik

Nr. 315 - 10.6.04

HOF VAN CASSATIE

1039

irrelevant was.
Op basis van de door de rechtbank aangegeven motieven kon niet besloten worden dat
de vordering van eiseres om de lozingen van afvalwater te beëindigen rechtsmisbruik
vormde.
Hieruit volgt dat de appèlrechters, door te beslissen dat eiseres' principaal hoger beroep
ongegrond was en de beslissing van de eerste rechter te bevestigen luidens welke eiseres'
vordering om onder verbeurte van een dwangsom de lozing door de verweerders op het
perceel van eiseres te staken en de afvoer te doven en te horen zeggen dat verweerders gehouden zijn binnen dezelfde termijn en onder verbeurte van dezelfde dwangsom om zich
aan te sluiten bij het openbare rioleringsnet aan de straatzijde of subsidiair eiseres te
machtigen om zelf ten koste van de verweerders de nodige werken te mogen uitvoeren ongegrond was, hun beslissing niet regelmatig met redenen omkleden (schending van artikel
149 van de gecoördineerde Grondwet) en hun beslissing niet naar recht verantwoorden
(schending van alle in de aanhef van het middel aangehaalde wetsbepalingen en algemene
rechtsbeginselen, artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet uitgezonderd).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat misbruik van recht kan bestaan in het uitoefenen van een
recht op een wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en zorgvuldig persoon; dat rechtsmisbruik niet uitgesloten wordt doordat het uitoefenen van een recht mogelijk steunt
op wettelijke bepalingen waarvan de overtreding strafrechtelijk kan worden gesanctioneerd;
Dat het middel, in zoverre het uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht;
Overwegende verder dat het bestreden vonnis oordeelt dat:
1. er een duidelijke wanverhouding is tussen het voordeel van de rechtsuitoefening door de rechtstitularis en het nadeel dat daarmee aan een ander wordt berokkend;
2. eiseres meer dan dertig jaar geen enkele opmerking heeft gemaakt over het
feit dat het huishoudelijk afvalwater in de gracht stroomde;
3. de hinder sterk gerelativeerd moet worden: het afvalwater bezinkt eerst in
een bezinkput, enkel de overloop, quasi-gereinigd water, komt in de gracht terecht;
4. sporadische waterafloop via de overloop te dezen niet schadelijk kan zijn;
5. eisen dat de verweerders de afloop verwijderen, inhoudt dat zij zich zouden
moeten aansluiten op het rioolnet en dat dit wegens de plaatsgesteldheid met vrij
hoge kosten zou gepaard gaan;
Dat het bestreden vonnis op grond van vermelde feitelijke gegevens beslist dat
eiseres haar recht kennelijk onredelijk uitoefent;
Overwegende dat gelet op zijn beslissing het bestreden vonnis niet hoefde te
antwoorden op de in het middel weergegeven aangevoerde inbreuken, nu dit verweer wegens zijn beslissing doelloos was geworden;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
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Zonder acht te slaan op de memorie van antwoord die niet door een advocaat
bij het Hof is ondertekend;
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de verweerders in de kosten van hun memorie van antwoord;
Veroordeelt eiseres in de overige kosten;
10 juni 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, waarnemend voorzitter – Verslaggever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met
opdracht – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 316
1° KAMER - 11 juni 2004

1º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - COÖPERATIEVE
VENNOOTSCHAP - PRIJSRABATTEN - PRIJSVERMINDERINGEN - BEGRIP.
2º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - PRIJSRABATTEN PRIJSVERMINDERINGEN - MAATSTAF VAN HEFFING - GEVOLG.
3º PREJUDICIEEL GESCHIL - HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CASSATIE.
1º en 2° De prijsrabatten die een coöperatieve vennootschap aan haar vennoten toekent,
die ingeschreven zijn op een reserverekening van haar boekhouding, waarover de
vennoten niet kunnen beschikken en die door hen slechts "naderhand ingeval van uitgifte
van aandelen, stopzetting van activiteiten of uittreding uit de coöperatieve" kunnen
worden afgehaald, zijn geen "prijsverminderingen" in de zin van de artt. 28, 2° en 77, §1
W.B.T.W.1 (Artt. 28, 2° en 77, §1 W.B.T.W.)
3º Het Hof van Cassatie dient het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een
door een partij voorgestelde prejudiciële vraag niet te stellen indien de juiste toepassing
van het gemeenschapsrecht zo evident is, dat redelijkerwijze geen ruimte voor twijfel kan
bestaan over de zin van de toepasselijke regel2.
(SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA MEUSE C.V.B.A. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0451.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 januari 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
1 De wettelijke regeling die ingevoerd is door de artt. 26, eerste lid, 28, 2° en 77, §1 W.B.T.W is de
omzetting naar Belgisch recht van de zesde richtlijn nr. 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977
betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lidstaten inzake omzetbelasting Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag,
inzonderheid van de in art. 11 vermelde beginselen: over de draagwijdte van de begrippen
"kortingen" en "rabatten", zie H.v.J., arrest van 27 maart 1990, BOOTS CAMPANY, C-126/88 en arrest
van 29 mei 2001, FREEMANS PLC, C-86/99.
2 Zie H.v.J, arrest van 6 oktober 1982, CILFIT, nr. 283/81.
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II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Derde onderdeel
Overwegende dat artikel 26, eerste lid van het Wetboek van de belasting over
de toegevoegde waarde bepaalt dat de belasting, voor de leveringen van goederen en de diensten, berekend wordt over alles wat de leverancier van het goed of
de dienstverrichter als tegenprestatie verkrijgt of moet verkrijgen van degene aan
wie het goed wordt geleverd of de dienst wordt verstrekt, of van een derde, met
inbegrip van de subsidies die rechtstreeks met de prijs van die handelingen verband houden;
Dat, luidens artikel 28, 2° van dat wetboek, de prijsverminderingen die door de
leverancier of de dienstverrichter aan de afnemer toegekend worden en die door
laatstgenoemde zijn verkregen op het tijdstip waarop de belasting opeisbaar
wordt, niet tot de maatstaf van heffing behoren;
Dat artikel 77, §1 van voornoemd wetboek bepaalt dat de belasting die geheven werd van een levering van goederen, van een dienst of van een intracommunautaire verwerving van een goed tot beloop van het passende bedrag in bepaalde gevallen wordt teruggegeven, met name wanneer aan de medecontractant een
prijsvermindering is toegestaan;
Overwegende dat die wettelijke regeling de omzetting naar Belgisch recht is
van de zesde richtlijn nr. 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende
de harmonisatie van de wetgevingen der Lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme
grondslag;
Overwegende dat artikel 11. A., 3, b) van de richtlijn bepaalt dat prijskortingen
en -rabatten die aan de koper of de ontvanger worden toegekend en die zijn verkregen op het tijdstip waarop de handeling wordt verricht niet in de maatstaf van
heffing worden opgenomen;
Dat ingevolge artikel 11. C., 1, eerste lid, in geval van annulering, verbreking,
ontbinding, gehele of gedeeltelijk niet-betaling, of in geval van prijsvermindering nadat de handeling heeft plaatsgevonden, de maatstaf van heffing dienovereenkomstig verlaagd wordt onder de voorwaarden die door de Lidstaten worden
vastgesteld;
Overwegende dat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bij
een arrest C.86/99 van 29 mei 2001 inzake Freemans plc gesteld heeft, enerzijds,
dat het voor de toepassing van voornoemd artikel 11. A., 3, b), niet voldoende is
dat de koper op het tijdstip van de koop een korting verkrijgt waarop juridisch
aanspraak bestaat en anderzijds, dat artikel 11. C., 1, aldus moet worden uitgelegd dat de door de volledige catalogusprijs gevormde maatstaf van heffing moet
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worden verlaagd, zodra de agent het op zijn afzonderlijke rekening gecrediteerde
bedrag opneemt of op een andere wijze gebruikt;
Overwegende dat het arrest, op grond van de in het middel weergegeven vermeldingen, oordeelt dat de door eiseres toegekende prijsrabatten, die ingeschreven zijn op een reserverekening van haar boekhouding, voor de vennoten niet beschikbaar waren en dat ze door hen slechts "naderhand ingeval van uitgifte van
aandelen, stopzetting van activiteiten of uittreding uit de coöperatieve" konden
worden afgehaald;
Dat het aldus zijn beslissing dat de door eiseres aan haar vennoten toegekende
prijsrabatten opgenomen moeten worden in de maatstaf van heffing van de belasting over de toegevoegde waarde naar recht verantwoordt;
En overwegende dat de juiste toepassing van het gemeenschapsrecht zo evident is, dat redelijkerwijze geen ruimte voor twijfel kan bestaan over de zin van
de toepasselijke regel; dat het Hof van Cassatie het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen de door eiseres voorgestelde prejudiciële vraag niet dient
te stellen;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2. Eerste, tweede en vierde onderdeel
Overwegende dat de in het antwoord op het derde onderdeel vermelde overwegingen volstaan als grondslag voor de beslissing van het hof van beroep;
Dat die onderdelen, die niet tot cassatie kunnen leiden, geen belang vertonen
en dus niet ontvankelijk zijn;
En overwegende dat er geen acht dient te worden geslagen op de memorie van
antwoord die niet aan eiseres is betekend, zoals artikel 1079 van het Gerechtelijk
Wetboek voorschrijft;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
11 juni 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Wouters en T'Kint.

Nr. 317
1° KAMER - 11 juni 2004

HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS — BEDONGEN STELSELS GEMEENSCHAP VAN AANWINSTEN TOEGEVOEGD AAN EEN STELSEL VAN SCHEIDING VAN GOEDEREN EIGEN GOEDEREN VAN DE ECHTGENOTEN - GENOTSRECHT.
De omstandigheid dat een gemeenschap van aanwinsten die toegevoegd is aan een
stelsel van scheiding van goederen geen rechtstreeks recht van genot van de eigen
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goederen van de echtgenoten inhoudt, sluit niet uit dat de inkomsten van die goederen,
naar gelang van de bedingen waarin de samenstelling van die gemeenschap nader wordt
omschreven, het kenmerk van aanwinsten kunnen vertonen zodra ze door de
echtgenoot-eigenaar van die goederen zijn geïnd. (Artt. 1498 en 1499 B.W.; Art. 3 Wet 14
juli 1976 betreffende de werderzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de
huwelijksvermogensstelsels)
(G. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0196.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 11 april 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middelen
(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1. Tweede, derde en vierde onderdeel
Overwegende dat het arrest, zonder te worden bekritiseerd, vaststelt dat "het
huwelijksvermogenstelsel dat (eiseres en haar echtgenoot) hebben aangenomen
toen zij in 1953 huwden, het stelsel van scheiding van goederen is met het beding van een daaraan toegevoegde gemeenschap van aanwinsten die geregeld
wordt door de vroegere artikelen 1498 en 1499 van het Burgerlijk Wetboek en
oordeelt dat "in dat soort huwelijksvermogens-overeenkomsten, de beide stelsels
van scheiding van goederen en van gemeenschap van aanwinsten gecombineerd
moeten worden zonder dat het ene voorrang krijgt op het andere, zodat de gemeenschap van aanwinsten dus niet het toebehoren is" en dat "het actief van de
gemeenschap van aanwinsten bepaald wordt door de bepalingen van het huwelijkscontract";
Overwegende dat het arrest, nadat het met de in het middel weergegeven bewoordingen, passages uit de eerste twee artikelen van die overeenkomst heeft
aangehaald, vermeldt dat, volgens artikel 3 ervan, "de toekomstige echtgenoten
samen zullen bijdragen in de lasten van het huwelijk voor de totaliteit van hun
inkomsten, met dien verstande dat het excedent van hun opbrengsten, winsten en
inkomsten op die lasten in de gemeenschap van aanwinsten zal worden gestort",
en daaruit afleidt dat "de echtgenoten aldus bedongen hebben dat al hun gewone
inkomsten voor de gemeenschap van aanwinsten (zouden) worden bestemd, behoudens aftrek van de lasten van het huwelijk" en dat die inkomsten, "(aangezien) de echtgenoten in die lasten moeten bijdragen voor de totaliteit van hun inkomsten, dus nooit eigen goederen van een (van hen) zijn";
Overwegende dat, enerzijds, het arrest met die vermeldingen de inhoud van het
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actief van de gemeenschap van aanwinsten bepaalt en aldus de in het tweede onderdeel weergegeven conclusie van eiseres beantwoordt;
Dat, anderzijds, het arrest, dat niet beslist dat krachtens de overeenkomst de inkomsten van een eigen goed van een van de echtgenoten niet door hem zouden
zijn geïnd en evenmin dat de overeenkomst aan de echtgenote het beheer van
haar goederen en het genot van haar inkomsten zou ontnemen, om te beslissen
dat de inkomsten elke echtgenoot nooit hemzelf toebehoren maar, "behoudens
aftrek van de lasten van het huwelijk", onmiddellijk aanwinsten zijn, steunt op
een uitlegging van de bedingen van die overeenkomst die de bewoordingen ervan niet miskent en bijgevolg de bewijskracht van de akte waarin ze zijn opgenomen niet miskent;
Overwegende dat, voor het overige, de omstandigheid dat een gemeenschap
van aanwinsten die toegevoegd is aan een stelsel van scheiding van goederen
geen rechtstreeks recht van genot van de eigen goederen van de echtgenoten inhoudt, niet uitsluit dat de inkomsten van die goederen, naar gelang van de bedingen waarin de samenstelling van die gemeenschap nader wordt omschreven, het
kenmerk van aanwinsten kunnen vertonen zodra ze door de echtgenoot-eigenaar
van die goederen zijn geïnd;
Dat het arrest, door te oordelen dat de echtgenoten bedongen hebben dat al hun
inkomsten aangewend zouden worden voor de gemeenschap van aanwinsten, behoudens aftrek van de lasten van het huwelijk, waartoe zij hun bijdrage niet hebben beperkt, zijn beslissing naar recht verantwoordt dat eiseres niet bewijst "dat
de in beslag genomen huurgelden op de dag van het beslag haar eigen goederen
waren";
Dat die onderdelen niet kunnen worden aangenomen;
1. 2. Eerste onderdeel
Overwegende dat de redenen waartegen het tweede, derde en vierde onderdeel
tevergeefs opkomen, volstaan als grondslag van de in het middel aangevochten
beslissing van het arrest;
Dat dit onderdeel gericht is tegen ten overvloede gegeven consideransen van
het arrest en niet kan leiden tot cassatie ervan, zodat het, zoals verweerder staande houdt, geen belang vertoont en bijgevolg niet ontvankelijk is;
1. 3. Vijfde onderdeel
Overwegende dat het arrest niet oordeelt dat het pand van eiseres, op de huurgelden waarvan verweerder beslag heeft gelegd niet haar eigen goed zou zijn;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
2. Tweede middel
2. 1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het arrest, aangezien het besliste dat verweerders derden-beslag, ingevolge artikel 394, §1 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992,
uitgevoerd kon worden op de inkomsten van het eigen pand van eiseres, niet
meer diende te antwoorden op de in dat onderdeel weergeven conclusie die door
die beslissing niet langer ter zake dienend was;
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Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel, wegens de in het antwoord op het eerste onderdeel van het eerste middel vermelde redenen, zoals verweerder staande houdt,
niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
11 juni 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en T'Kint.

Nr. 318
1° KAMER - 11 juni 2004

1º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — ONTHEFFING TERUGGAVE VAN BELASTINGEN NA EEN BEZWAAR OF EEN AMBTSHALVE ONTHEFFING - MORATOIRE
INTEREST - ARTT. 10 EN 11 G.W. - SCHENDING.
2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ART. 10 - GELIJKHEID
VAN DE BELGEN VOOR DE WET - OVEREENSTEMMING - INKOMSTENBELASTINGEN - ONTHEFFING TERUGGAVE VAN BELASTINGEN NA EEN BEZWAAR OF EEN AMBTSHALVE ONTHEFFING - MORATOIRE
INTEREST.
1º en 2° Art. 309, eerste lid, 2° W.I.B. (1964), thans art. 419, eerste lid, 3° W.I.B. (1992),
vóór de wijziging ervan bij art. 44 van de wet van 15 maart 1999 betreffende de
beslechting van fiscale geschillen, schendt de artt. 10 en 11 G.W. in zoverre het van
toepassing is op een ambtshalve ontheffing verleend door de gewestelijk directeur der
belastingen1. (Artt. 10 en 11 G.W. 1994; Art. 277, §1 W.I.B. 1964; thans art. 376, §1
W.I.B. 1992; Art. 309, eerste lid, 2° W.I.B. 1964; thans art. 419, eerste lid, 2° W.I.B. 1992)
(ASSOCIATION MUTUELLE MÉDICALE D'ASSURANCES, onderlinge verzekeringsvereniging T. BELGISCHE STAAT –
Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.02.0010.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 oktober 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Voorafgaande rechtspleging
Bij een arrest van 20 februari 2003 heeft het Hof een prejudiciële vraag gesteld
aan het Arbitragehof. Dat rechtscollege heeft ze beantwoord bij het arrest
1 Arbitragehof, 4 feb. 2004, nr. 23/2004, B.S. 30 april 2004 (2de uitg.).
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23/2004 van 4 februari 2004.
III. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
IV. Middel
(...)
V. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de gewestelijk directeur van de belastingen het door eiseres op grond van artikel 277, §1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) ingestelde verzoek tot ambtshalve ontheffing heeft
aanvaard, maar dat hij op grond van artikel 309 van dat wetboek geweigerd heeft
haar moratoire interest op de terug te betalen bedragen toe te kennen;
Overwegende dat het Hof, aangezien het middel aanvoert dat het arrest door de
gevraagde moratoire interest niet te willen toekennen, de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet schond, aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag heeft gesteld;
Dat het Arbitragehof, bij het arrest 23/2004 van 4 februari 2004 voor recht
heeft gezegd;
Artikel 309, eerste lid, 2° Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964), thans
art. 419, eerste lid, 3° Wetboek van de inkomstenbelastingen (1992), vóór de
wijziging ervan bij artikel 44 van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt
in zoverre het van toepassing is op een ambtshalve ontheffing verleend door de
gewestelijk directeur der belastingen;
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 Luik.
11 juni 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Kirkpatrick.

Nr. 319
1° KAMER - 11 juni 2004

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — BEWIJSVOERING —
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ALGEMEEN - FORFAITAIRE BELASTINGSCHAAL - LATERE AANSLAGJAREN - DRAAGWIJDTE.
Hoewel de belastingadministratie een forfaitaire belastingschaal mag hanteren wanneer zij
de door de belastingplichtige over bepaalde aanslagjaren verkregen winsten vaststelt, is
zij voor de volgende aanslagjaren niet gebonden door die wijze van raming van de
belastbare inkomsten; de belastbare grondslag van elk aanslagjaar wordt immers,
rekening houdend met de werkzaamheden van de belastingplichtige, vastgesteld op
grond van zijn werkelijk verkregen inkomsten; de bewijselementen die de administratie
daartoe kan aanvoeren kunnen van jaar tot jaar verschillen, zonder dat haar vroegere
houding, zelfs als die gedurende verschillende aanslagjaren onveranderd is gebleven, bij
de belastingplichtige de gewettigde overtuiging kan wekken dat de administratie voor
latere aanslagjaren geen gebruik zal maken van haar recht om andere bewijselementen
aan te dragen1 2. (Artt. 245, 246, 248, §1, tweede lid en 265 W.I.B. 1964; Artt. 339, 340,
342, §1, tweede lid en 360 W.I.B. 1992)
(V. e.a. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.03.0040.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 11 april 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middelen
(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die bindend
zijn voor de administratie van Financiën, het recht op rechtszekerheid insluiten,
dat onder meer inhoudt dat de burger moet kunnen vertrouwen op wat hij niet
anders kan opvatten dan als een vaste gedrags- en beleidsregel krachtens welke
de openbare diensten de door hen bij hem gewekte gewettigde verwachtingen
moeten inlossen;
Overwegende dat, enerzijds, luidens artikel 360, eerste lid van het Wetboek
van inkomstenbelastingen 1992, waarin het beginsel van de annaliteit van de belasting is neergelegd, de voor een welbepaald aanslagjaar verschuldigde belasting vastgesteld wordt op grond van de inkomsten die de belastingplichtige in het
belastbare tijdperk heeft behaald of verkregen;
Overwegende, anderzijds, dat de administratie van de directe belastingen, ingevolge de artikelen 339, eerste lid en 340 van voornoemd wetboek niet verplicht is de door de belastingplichtige aangegeven inkomsten en andere gegevens
als belastbare grondslag te nemen wanneer zij die onjuist bevindt, maar, ter be1 Het middel voerde aan dat de belastingadministratie de taxatieregeling slechts voor de toekomst
kon wijzigen.
2 Cass. 6 nov. 2000, F.99.0108.F, nr. 598.

1048

HOF VAN CASSATIE

11.6.04 - Nr. 319

paling van het bestaan en van het bedrag van de belastingschuld, alle door het
gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen kan aanvoeren, met uitzondering van de
eed;
Overwegende dat uit die bepalingen volgt dat de belastingadministratie, met
toepassing van artikel 342, §1 van dat wetboek, weliswaar een forfaitaire belastingschaal mag hanteren wanneer zij de door de belastingplichtige over bepaalde
aanslagjaren verkregen winsten vaststelt, maar zij voor de volgende aanslagjaren
niet gebonden is door die wijze van raming van de belastbare inkomsten, aangezien de belastbare grondslag van elk aanslagjaar, rekening houdend met de werkzaamheden van de belastingplichtige, wordt vastgesteld op grond van zijn werkelijk verkregen inkomsten en de bewijselementen die de administratie daartoe kan
aanvoeren van jaar tot jaar kunnen verschillen, zonder dat haar vroegere houding, zelfs als die gedurende verschillende aanslagjaren onveranderd is gebleven,
bij de belastingplichtige de gewettigde overtuiging kan wekken dat de administratie voor latere aanslagjaren geen gebruik zal maken van haar recht om andere
bewijselementen aan te dragen;
Dat het middel, dat aanvoert dat de administratie de taxatieregeling slechts
voor de toekomst kon wijzigen, faalt naar recht;
2. Tweede middel
Overwegende dat het onderzoek van het middel het onderzoek van feitelijke
gegevens zou vereisen, waartoe het Hof niet bevoegd is;
Dat het middel, zoals verweerder staande houdt, niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
11 juni 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
B. Closson, Neufchâteau en T'Kint.

Nr. 320
3° KAMER - 14 juni 2004

1º ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN (IN SOCIALE ZAKEN) - BEVOEGDHEID
EN AANLEG - BEVOEGDHEID - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID - ARBEIDSGERECHTEN ADMINISTRATIEVE GELDBOETE TOEPASSELIJK IN GEVAL VAN INBREUK OP SOMMIGE SOCIALE WETTEN DRAAGWIJDTE.
2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID —
VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) - ARBEIDSGERECHTEN ADMINISTRATIEVE SANCTIE - DRAAGWIJDTE - ADMINISTRATIEVE GELDBOETE TOEPASSELIJK IN GEVAL
VAN INBREUK OP SOMMIGE SOCIALE WETTEN - DRAAGWIJDTE.
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3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — SOCIAAL
PROCESRECHT (BIJZONDERE REGELS) - BEVOEGDHEID - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID ARBEIDSGERECHTEN - ADMINISTRATIEVE SANCTIE - DRAAGWIJDTE - ADMINISTRATIEVE GELDBOETE
TOEPASSELIJK IN GEVAL VAN INBREUK OP SOMMIGE SOCIALE WETTEN - DRAAGWIJDTE.
1º, 2° en 3° Artikel 583, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek vindt alleen toepassing,
wanneer, enerzijds, de administratieve sancties bepaald bij de wetten en verordeningen
bedoeld in de artikelen 578 tot 582 van genoemd wetboek, krachtens de voormelde
wetgeving door de rechtbank worden opgelegd1, en wanneer, anderzijds, een
administratieve geldboete wordt opgelegd op grond van de wet van 30 juni 1971
betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige
sociale wetten. (Art. 583, eerste lid Ger.W.)
(B. T. R.I.Z.I.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.03.0136.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 16 september 2003 gewezen
door het Arbeidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan:
...
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het arrest vaststelt dat, met toepassing van artikel 6 van het
koninklijk besluit van 25 november 1996 tot vaststelling van de regelen inzake
het bijhouden van een verstrekkingenregister door de zorgverleners bedoeld in
artikel 76 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en tot bepaling van de
administratieve geldboetes in geval van inbreuk op deze voorschriften, een administratieve geldboete is opgelegd aan eiser, aangezien hij de verplichtingen niet
was nagekomen die aan verpleegkundigen worden opgelegd bij artikel 76, eerste
lid van voornoemde gecoördineerde wet en de artikelen 1 tot 4 van voornoemd
koninklijk besluit van 25 november 1996;
Overwegende dat het middel de samenstelling van de kamer van het arbeidshof die het arrest gewezen heeft waarbij uitspraak werd gedaan over het beroep
van eiser tegen die administratieve geldboete, bekritiseert met het argument dat
de arbeidsrechtbank bevoegd is om van dat rechtsmiddel kennis te nemen op
grond van artikel 583, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat naar luid van die bepaling, de arbeidsrechtbank kennis
neemt van de toepassing der administratieve sancties bepaald bij de wetten en
1 Cass., 19 dec. 1973, A.C. 1974, 455, motivering met noot H.L.
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verordeningen bedoeld in de artikelen 578 tot 582 en bij de wet betreffende de
administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale
wetten;
Overwegende dat het bovenaangehaalde artikel 583, eerste lid, enkel toepassing vindt wanneer, enerzijds, de administratieve sancties bepaald bij de wetten
en verordeningen bedoeld in de artikelen 578 tot 582 door de rechtbank worden
opgelegd op grond van die wetsbepalingen en wanneer, anderzijds, een administratieve geldboete wordt opgelegd op grond van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten;
Dat het middel, daar het ervan uitgaat dat artikel 583, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is ingeval een bestuurlijke overheid een administratieve geldboete oplegt die is bepaald in een andere dan voormelde wet van
30 juni 1971, faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
14 juni 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Mahieu en Simont.

Nr. 321
3° KAMER - 14 juni 2004

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING —
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN - GENEESMIDDEL TEGEMOETKOMING - FOSAMAX - VOORWAARDEN.
Het geneesmiddel Fosamax wordt slechts vergoed als is aangetoond dat het is
voorgeschreven voor de behandeling van osteoporose bij een gemenopauzeerde
patiënte; niet het loutere feit dat de lijder aan osteoporose een vrouw is, maar wel dat zij
in de menopauze is vormt dus de maatstaf voor de toepassing van die regel 1. (Artt. 34,
eerste lid, 5° en 35, §1, eerste en tweede lid Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 14 juli 1994;
Art. 1 en bijlage, I, hoofdstuk IV-B, §142 K.B. 2 sept. 1980)
(LANDSBOND VAN DE ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN T. C.)

1 K.B. 23 sept. 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee
gelijkgestelde producten, B.S. 30 sept. 1980, B.S. 10 juli 1991, 15446, en na de wijziging van dat
K.B. bij het K.B. 7 jan. 1998, B.S. 20 jan. 1998, 1241 e.v., inz. 1243 en 1244; zie later K.B. 21 dec.
2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van
farmaceutische specialiteiten, artt. 103 en 105, B.S. 29 dec. 2001, Ed. 3, 45584 e.v., inz. 45609, en
M.B. 19 aug. 2002 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van voormeld K.B. 21
dec. 2001, B.S. 21 aug. 2002, 35848 e.v., inz. 35858.
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ARREST (vertaling)

(A.R. S.03.0138.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 24 september 2003 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan:
...
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 1 van het te dezen toepasselijke koninklijk
besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de
farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde produkten, de verzekering onder de in dit besluit bepaalde voorwaarden tegemoetkomt in de kosten
van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde produkten waarvan de lijsten als bijlagen bij dat besluit gaan;
Overwegende dat §142 van hoofdstuk IV, B, bijlage I van voornoemd koninklijk besluit van 2 september 1980 bepaalt dat het geneesmiddel Fosamax slechts
wordt vergoed als is aangetoond dat ze is voorgeschreven voor de behandeling
van osteoporose bij een gemenopauzeerde patiënte;
Dat uit die bepaling volgt dat, onder de personen die lijden aan osteoporose
waarvoor dat geneesmiddel wordt voorgeschreven, alleen vrouwen in de menopauze de tegemoetkoming van de verzekering in de kosten van dat geneesmiddel
genieten;
Dat niet het feit dat de lijder aan osteoporose een vrouw is, maar wel dat zij in
de menopauze is de maatstaf vormt voor de toepassing van die regel;
Overwegende dat het arrest beslist, enerzijds, dat "de bepaling volgens welke
de ziekte- en invaliditeitsverzekering alleen voor de behandeling van vrouwen
met osteoporose een tegemoetkoming betaalt terwijl mannen met precies dezelfde aandoening [...] geen vergoeding krijgen van de verzekering, een discriminatie inhoudt", anderzijds, "dat die discriminatie niet redelijk is en door geen enkel
objectief gegeven wordt verantwoord, aangezien de mannen evengoed als de
vrouwen kunnen lijden aan osteoporose", en daaruit besluit "dat de weigering om
Fosamax terug te betalen wanneer het wordt voorgeschreven voor een man, op
geen enkel wettelijk of objectief wetenschappelijk criterium berust tenzij dan op
het onderscheid tussen de geslachten [...] dat te dezen als een objectief criterium
van onderscheid wordt aangenomen";
Overwegende dat het arrest, dat zich baseert op een onjuiste lezing van §142
van hoofdstuk IV, B, bijlage I van het koninklijk besluit van 2 september 1980,
door die overwegingen zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;

1052

HOF VAN CASSATIE

14.6.04 - Nr. 321

Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Gelet op artikel 1017, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiseres in de kosten;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
14 juni 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 322
3° KAMER - 14 juni 2004

RECHTERLIJKE ORGANISATIE — ALGEMEEN - SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE - UITSPRAAK VAN HET VONNIS – RECHTER WETTIG VERHINDERD - VERVANGING VOORWAARDE.
De rechter die wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van een vonnis waarover hij
mede heeft beraadslaagd, kan op het ogenblik van de uitspraak alleen worden
vervangen door een andere rechter die de voorzitter van het gerecht heeft aangewezen 1
of diens vervanger. (Artt. 319 en 779, tweede lid Ger.W.)
(EURO PROTEC N.V. T. C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0001.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 8 mei 2003 gewezen door het
Arbeidshof te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan:
...
IV. Beslissing van het Hof
1 Cass., 20 sept. 1977, A.C. 1978, 82; 13 mei 1981, A.R. 1692, ibid., 1980-81, nr. 521; zie Cass., 22
jan. 1991, A.R. 4933, nr. 267.
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Overwegende dat, krachtens artikel 779, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, het vonnis enkel kan worden gewezen door het voorgeschreven aantal
rechters en dat dezen alle zittingen over de zaak moeten hebben bijgewoond, een
en ander op straffe van nietigheid;
Dat, volgens het tweede lid van die bepaling, 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 evenwel
een andere rechter kan aanwijzen om hem op het ogenblik van de uitspraak te
vervangen;
Dat artikel 319 van genoemd wetboek bepaalt dat de korpschef die verhinderd
is de hem bepaaldelijk opgedragen ambtsverrichtingen te vervullen, wordt vervangen door de magistraat die hij daartoe aanwijst en dat, wanneer de korpschef
geen vervanger heeft aangewezen, hij wordt vervangen door een adjunct-mandaathouder naar orde van dienstanciënniteit of bij ontstentenis van deze, door
een andere magistraat naar orde van dienstanciënniteit;
Dat overeenkomstig artikel 321 de verhinderde raadsheer in het arbeidshof
wordt vervangen door een raadsheer van een andere kamer, die de eerste voorzitter van het hof aanwijst;
Overwegende dat uit het proces-verbaal van de openbare terechtzitting van 27
maart 2003 van de derde kamer van het Arbeidshof te Bergen blijkt dat het debat
op die terechtzitting ab initio is hervat voor een zetel, samengesteld uit de h.
Heyden, raadsheer, die optrad als kamervoorzitter, en de hh. Vanheule en Cogniaux, raadsheren in sociale zaken;
Dat het arrest vaststelt dat het is uitgesproken op de openbare terechtzitting
van 8 mei 2003 van die kamer waar de h. Caby, raadsheer, die optrad als kamervoorzitter, en de hh. Vanheule en Cogniaux, raadsheren in sociale zaken, zitting
hielden;
Dat het arrest bovendien onder de handtekening van de h. Caby vermeldt dat,
met toepassing van artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek, "de heer A. Caby,
raadsheer in het Arbeidshof te Bergen, bij beschikking van 8 mei 2003, zichzelf
heeft aangewezen ter vervanging van de heer X. Heyden, raadsheer in het Arbeidshof te Bergen die, na de debatten te hebben bijgewoond en na te hebben
deelgenomen aan het beraad, wettig verhinderd was de uitspraak bij te wonen en
in de onmogelijkheid verkeerde dit arrest te ondertekenen";
Dat noch uit de bij het dossier gevoegde beschikking van 8 mei 2003 noch uit
enig ander stuk waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de eerste voorzitter Deligne verhinderd was de bij artikel 779, tweede lid van het Gerechtelijk
Wetboek vereiste aanwijzing te verrichten;
Dat het arrest derhalve is uitgesproken met schending van de bovenaangehaalde wetsbepalingen;
Dat, in zoverre, het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest;
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Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
14 juni 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 323
2° KAMER - 15 juni 2004

1º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - UITLEGGING VAN
WETTELIJKE BEPALINGEN DOOR DE FEITENRECHTER - OVEREENSTEMMING MET DE GRONDWET.
2º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - STEDENBOUW - HERSTELVORDERING BEOORDELING DOOR DE RECHTER - GRENZEN.
3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - GRENZEN.
1º Het Hof van Cassatie is bevoegd na te gaan of de feitenrechter bij de uitlegging van de
wettelijke bepalingen niet de Grondwet heeft geschonden1.
2º en 3° Het behoort tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht de herstelvordering
inzake stedenbouw op haar externe en interne wettigheid te toetsen en te onderzoeken
of ze strookt met de wet dan wel op machtsoverschrijding of machtsafwending berust
terwijl het niet aan de rechter staat de opportuniteit van die vordering te beoordelen;
hierbij gaat de rechter na of de beslissing van het bestuur om een bepaalde
herstelmaatregel te vorderen uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is
genomen en hij moet de vordering die steunt op motieven die vreemd zijn aan de
ruimtelijke ordening of op een opvatting van de goede ruimtelijke ordening die kennelijk
onredelijk is, zonder gevolg laten 2. (Art. 159 G.W. 1994; Art. 149 Decr. Vl. Parlement 18
mei 1999)
(D. e.a. T. GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR OOST-VLAANDEREN)

Conclusie van de heer advocaat-generaal M. De Swaef:
1. Het middel, de aangevoerde geschonden wetsbepalingen en het bestreden arrest –
Het middel stelt de vraag aan de orde in welke mate de wijziging van art. 149, § 1 DORO
door het decreet van 4 juni 20033 aan de rechter een ruimere bevoegdheid geeft bij de beoordeling van de herstelvordering dan voorheen.
Vóór het decreet van 4 juni 2003 bepaalde art. 149, § 1, eerste lid DORO: “Naast de
1 Cass., 20 nov. 1975, A.C. 1976, 359, Bull. en Pas., 1976, I, 347 met concl. advocaat-generaal VELU;
16 nov. 1983, A.R. 3116, nr. 147.
2 Zie de concl. van het O.M.
3 Decreet van 4 juni 2003 houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening, wat het handhavingsbeleid betreft, B.S. 22 augustus 2003.
Krachtens art. 12 is het decreet in werking getreden op de datum van de publicatie in het Belgisch
Staatsblad.
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straf beveelt de rechtbank, op vordering van de stedenbouwkundige inspecteur, of van het
college van burgemeester en schepenen van de gemeente op wier grondgebied de werken,
handelingen of wijzigingen, bedoeld in artikel 146 werden uitgevoerd, de plaats in de
oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige gebruik te staken, en/of bouw- of
aanpassingswerken uit te voeren en/of een geldsom te betalen gelijk aan de meerwaarde
die het goed door het misdrijf heeft verkregen.”
Na het decreet van 4 juni 2003 luidt deze bepaling als volgt: “Naast de straf kan de
rechtbank bevelen de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige
gebruik te staken, en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren en/of een geldsom te
betalen gelijk aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft verkregen. Dit
gebeurt op vordering van de stedenbouwkundig inspecteur of van het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente op wier grondgebied de werken,
handelingen of wijzigingen, bedoeld in artikel 146 werden uitgevoerd. (…)”
Het bestreden arrest oordeelt dat de decreetgever met deze wijziging de rechter de
mogelijkheid heeft gegeven “om enige opportuniteitsbeoordeling te maken(;) (d)e
draagwijdte hiervan dient te worden bepaald in acht genomen het geheel van de regelen
die het handhavingsbeleid organiseren en de principiële beoordelingsvrijheid, binnen de
grenzen van de wettelijkheid, ter zake van de bestuurlijke overheid. Een onredelijke
herstelvordering, waarbij het onredelijk karakter niet langer kennelijk hoeft te zijn, kan de
rechter afwijzen”.
Het bestreden arrest wijst bij het onderzoek van de herstelvordering – de gewestelijk
stedenbouwkundig inspecteur vordert de afbraak van de woning en veranda, de
verbouwde stalling en de veldschuur die gebouwd zijn zonder voorafgaande schriftelijke
en uitdrukkelijke vergunning – samengevat op de volgende gegevens: de eerste beklaagde
exploiteert een landbouwbedrijf; de stallingen en de veldschuur worden uitsluitend
aangewend voor agrarische activiteiten, waaronder het fokken van paarden; een
vergunning werd verleend voor een veldschuur (die evenwel niet als een
regularisatievergunning voor de opgerichte veldschuur geldt); de stallingen betreffen een
verbouwing van een oude bestaande stalling en de veldschuur werd gebouwd in
vervanging van een vervallen schuur en bijgebouwtjes; de woning is weliswaar rianter
dan een doorsneehoeve maar is in vervanging van een vervallen hoeve gebouwd en hoort
duidelijk bij de in het kader van het landbouwbedrijf geëxploiteerde stallingen en
veldschuur; de afbraak van de woning met veranda, van de ruime stallingen en de grote
veldschuur zal ongetwijfeld hoge hosten meebrengen en de beklaagden zouden zich een
andere gezinswoning dienen aan te schaffen.
Het bestreden arrest komt vervolgens tot de conclusie: “Samen beschouwd brengen
deze gegevens mee dat de herstelvordering als – overigens kennelijk – onredelijk moet
worden bestempeld; zij brengen mee dat het voordeel voor de goede ruimtelijke ordening
door het herstel geenszins opweegt tegen de last die daaruit voor de beide beklaagden
voortvloeit.”
Het wijst bijgevolg de vordering tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand
af. De appèlrechters leggen geen andere herstelmaatregel op; zij overwegen daarbij dat
het niet aan hen staat “zich voor de eventuele keuze van een andere herstelmaatregel dan
het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand in de plaats te stellen van de
bestuurlijke overheid”.
Eiser voert aan dat in het licht van de artikelen 44 Sw. en 149, § 1, vierde lid en 150
DORO en in het licht van de fundamentele beginselen die de verhouding tussen het
bestuur en de rechtscolleges regelen, de rechter ook na het decreet van 4 juni 2003 niet de
opportuniteit van de herstelvordering kan beoordelen (eerste onderdeel). In zoverre het
gewijzigde art. 149, § 1 DORO zo een opportuniteitstoets toch mogelijk zou maken, zou
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het decreet van 4 juni 2003 de grondwettelijke bevoegdheidsregels schenden (tweede
onderdeel).
2. Het decreet van 4 juni 2003 – Parlementaire voorbereiding – Aan het decreet van 4
juni 2003 ligt een voorstel ten grondslag dat een “humaan en geloofwaardig handhavingsbeleid” tot doel heeft4. De wijziging van art. 149, §1 gaat terug op een amendement van
één van de indieners van het voorstel5. De vervanging van “beveelt” door “kan bevelen”
werd als volgt toegelicht: “Momenteel kan een rechter een vordering enkel afwijzen, indien hij ze kennelijk onredelijk acht. Door het woord ‘beveelt’ te vervangen door ‘kan bevelen’, kan een rechter in uitzonderlijke gevallen niet ingaan op een vraag tot herstel of
nuances aanbrengen. Dit geeft de rechter inderdaad meer macht en verantwoordelijkheid,
maar het risico dat hij eigenmachtig optreedt, is klein. De gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur kan immers in het geding tussenkomen of beroep aantekenen en cassatie
vorderen”6.
Deze toelichting gaat voort op de toelichting die een magistraat tijdens een hoorzitting
gaf. Volgens deze magistraat “volstaat (het) om twee woorden in het decreet te wijzigen
om de meest schrijnende onrechtvaardigheden op te lossen. In artikel 149 paragraaf 1 van
het decreet van 18 mei 1999 valt het volgende te lezen: ‘benevens de straf beveelt de
rechtbank …’. Als men ‘beveelt’ zou vervangen door ‘kan bevelen’, kan de rechter in uitzonderlijke gevallen niet ingaan op een vraag tot herstel of nuances aanbrengen. Hij kan
dan bijvoorbeeld een meerwaardesom in de plaats opleggen. Dat zal de rechter inderdaad
meer macht en verantwoordelijkheid geven, maar het risico dat de rechter eigenmachtig
optreedt, is klein. De gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur kan immers in het geding tussenkomen. De inspecteur kan beroep en cassatie aantekenen”7. Deze magistraat
pleitte ervoor dat aan de rechter de mogelijkheid zou worden gegeven “de opportuniteit te
beoordelen”: “Dan kunnen wij de uiteenlopende belangen in een buurt afwegen. Wij
dachten dat wij dat al konden op basis van het decreet van 18 mei 1999. Dat liet ons inziens ruimte voor het uitvaardigen van een passende maatregel bij tegenstrijdige vorderingen. Maar het Arbitragehof interpreteert dat zeer restrictief als herstel in natura. Wij mogen dus geen afweging maken”8.
Tijdens de bespreking in de Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke
Ordening lichtte de indiener van het amendement de voorgestelde wijziging nog als volgt
toe: “Een probleem tot op heden is dat als een zaak wordt voorgelegd aan de hoven en/of
rechtbanken, deze enkel kunnen beslissen wat de stedenbouwkundige inspecteur of het
college van burgemeester en schepenen vorderen. Als de stedenbouwkundige inspecteur
of het college van burgemeester en schepenen een zaak via een herstelvordering inleiden,
kan de rechtbank niet anders dan de afbraak bevelen (tenzij eventueel overmacht kan worden ingeroepen). Dit leidt volgens de heer Lachaert tot grote frustratie bij de rechtbanken,
die de beklaagden niet op een andere manier kunnen behandelen dan een veroordeling tot
een geldboete en de afbraak. In artikel 8 van de nieuwe tekst wordt daarom bepaald dat de
rechtbank, naast de geldboete of de gevangenisstraf (zijnde het strafrechtelijke gedeelte),
kan bevelen de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige gebruik
4 Voorstel van decreet van de heren PATRICK LACHAERT, PAUL WILLE, JACQUES DEVOLDER, mevrouw
DOMINIQUE GUNS en de heer KAREL DE GUCHT houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat het handhavingsbeleid betreft, Parl. St. Vl.
Parl. 2002-03, nr. 1566/1, p. 2.
5 Amendement nr. 7, voorgesteld door de heer P ATRICK LACHAERT, Parl. St. Vl. Parl. 2002-03, nr.
1566/2, p. 6. De wijziging werd overgenomen in amendement nr. 9, Parl. St. Vl. Parl. 2002-03, nr.
1566/5, p. 2, dat uiteindelijk diende als basis voor de bespreking, Parl. St. Vl. Parl. 2002-03, nr.
1566/7, p. 35.
6 Parl. St. Vl. Parl. 2002-03, nr. 1566/2, p. 7.
7 Parl. St. Vl. Parl. 2002-03, nr. 1425/5, p. 26-27.
8 Parl. St. Vl. Parl. 2002-03, nr. 1425/5, p. 28.
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te staken, en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren en/of een geldsom te betalen
gelijk aan de meerwaarde die het onroerend goed door het bouwmisdrijf heeft verkregen.
Het principe blijft dat de vordering ingesteld wordt door de stedenbouwkundige inspecteur of door het college van burgemeester en schepenen, maar de rechtbank zal autonoom
kunnen beslissen op welke wijze er, naast de strafrechtelijke veroordeling van geldboete
en/of gevangenisstraf, een gevolg aan wordt gegeven. De rechtbanken zullen over een
reeks maatregelen kunnen beschikken en zijn niet verplicht toe te passen wat wordt gevraagd”9. Art. 8 van het decreet, dat art. 149 DORO wijzigt, gaf op dit punt geen aanleiding tot verdere bespreking.
Uit deze summiere toelichting kunnen twee conclusies worden afgeleid:
– De decreetgever wou klaarblijkelijk de beoordelingsmarge van de rechter verruimen.
De bevoegdheid van de rechter om kennelijk onredelijke herstelvorderingen af te wijzen,
werd als te beperkt beschouwd.
– Tot een duidelijke omschrijving van de bevoegdheid van de rechter is de decreetgever
evenwel niet gekomen. Volgens de toelichting bij het amendement diende de beoordelingsmarge niet aanzienlijk te moeten worden verruimd: alleen “in uitzonderlijke gevallen” zou de rechter niet op de herstelvordering moeten ingaan of zou hij nuances moeten
kunnen aanbrengen. Volgens de hierboven geciteerde uiteenzetting van de indiener van
het amendement, brengt het nieuwe art. 149, § 1, eerste lid DORO evenwel een totaal
nieuwe verhouding tussen bestuur en rechter mee aangezien het bestuur weliswaar het
herstel vordert maar de rechter klaarblijkelijk “autonoom”, onafhankelijk van de concrete
vordering van het bestuur, een bepaalde vorm van herstel oplegt. Dit impliceert dat de
rechter de herstelmaatregel bepaalt wanneer hij de door het bestuur gevorderde herstelmaatregel afwijst.
3. Het decreet van 4 juni 2003 – Doctrine – De eerste commentaren bij het decreet van
4 juni 2003 geven evenmin een duidelijke omschrijving van de bevoegdheid van de rechter krachtens het nieuwe art. 149, § 1, eerste lid DORO. R. VEKEMAN verwijst naar de verklaring van de indiener van het amendement maar suggereert dat de in die verklaring uitgedrukte bedoeling niet in de tekst te lezen valt10. M. BOES verwijst naar een arrest van het
Hof van 4 februari 200311 om de vraag te stellen of de decreetgever de rechter nog meer
ruimte heeft willen geven; hij moet daarbij erkennen dat, behalve opnieuw diezelfde verklaring van de indiener van het amendement, er geen verduidelijking in de parlementaire
stukken te vinden is. Het lijkt hem “logisch” dat de rechter nu, “anders dan in het (arrest
van 4 februari 2003), het herstel in de vorige staat als herstelmaatregel zal kunnen afwijzen, niet alleen wanneer die onwettig of kennelijk onredelijk is, of een andere maatregel
noodzakelijk is, maar ook wanneer hij van oordeel is ‘dat op grond van dezelfde criteria
ook die andere maatregel in redelijkheid toelaatbaar is’.” Uiteindelijk zal de rechtspraak
moeten uitwijzen “hoever de rechter kan en mag gaan in zijn toezicht op de keuze van de
herstelmaatregel”. Opvallend is toch wel dat deze auteur nog gewag maakt van een toezicht door de rechter op de keuze en niet, zoals de indiener van het amendement verklaarde, van een keuze door de rechter zelf12. Ook G. DEBERSAQUES gaat bij de uitleg van art. 149,
§ 1, eerste lid DORO woordelijk voort op – opnieuw – de verklaring van de indiener van

9 Parl. St. Vl. Parl. 2002-03, nr. 1566/7, p. 15-16.
10 R. VEKEMAN, “De verjaring van de stedenbouwmisdrijven”, T.Gem. 2003, 239: “Hoewel zulks niet
onmiddellijk in het oog springt, blijkt de herformulering van artikel 149, § 1, eerste lid D.R.O. te
moeten aangeven dat de rechter de herstelmaatregel vrij mag kiezen en dus op dat punt niet meer
gebonden is door de vordering van de stedenbouwkundig inspecteur of het College (van)
Burgemeester en Schepenen”.
11 Zie hierover infra nr. 7.
12 M. BOES, “Verjaring van stedenbouwmisdrijven”, R.W. 2003-04, 613-614.

1058

HOF VAN CASSATIE

15.6.04 - Nr. 323

het amendement13. Maar ook voor deze auteur is de draagwijdte van de nieuwe bepaling
klaarblijkelijk problematisch: hij maakt gewag van een “moeilijke evenwichtsoefening”
“temeer dat o.i. deze bevoegdheid van de rechter niet zo ver kan gaan dat hij aan de overheid iedere (keuze)mogelijkheid ontzegt. Aldus zou hij diens beleidsvrijheid miskennen
en zich begeven op het terrein van de opportuniteit, wat er op zou neerkomen hem een bevoegdheid toe te kennen die onverenigbaar is met de beginselen die de verhoudingen regelen tussen de administratie en de rechtscolleges”14. Ook bij dit standpunt rijst de vraag
hoe de opvatting dat de rechter “autonoom” beslist kan worden verzoend met de erkenning van een beleidsvrijheid van het bestuur: wanneer de rechter voortaan autonoom zou
beslissen, voert niet langer het bestuur maar de rechter een stedenbouwkundig beleid.
P. LEFRANC slaat geen acht op de verklaringen tijdens de parlementaire voorbereiding en
baseert zich op een bepaalde interpretatie van het woord “kunnen” om tot de conclusie te
komen dat, zoals voorheen, de strafrechter het herstel moet bevelen en de keuze van
herstel aan de bevoegde herstelvorderende overheid toekomt zoals ook het exclusief aan
de strafrechter staat het herstel te bevelen15. Een zelfde interpretatie, mede in het licht van
de beginselen die de verhoudingen regelen tussen het bestuur en de rechtscolleges, wordt
voorgestaan door V. TOLLENAERE16.
Om de vraag te kunnen beantwoorden in welke mate het gewijzigde art. 149, § 1, eerste
lid DORO aan de rechter een ruimere beoordelingsbevoegdheid geeft, lijkt het
noodzakelijk vooraf te onderzoeken in welke mate de rechter onder gelding van het oude
art. 149 DORO de herstelvordering kon beoordelen (hierna, nrs. 4-9).
4. Verhouding tussen rechter en bestuur in het algemeen – Krachtens vaste rechtspraak
van het Hof behoort het tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht de vordering van de
stedenbouwkundig inspecteur (destijds gemachtigde ambtenaar) of van het college van
burgemeester en schepenen op haar externe en interne wettigheid te toetsen en te onderzoeken of ze strookt met de wet dan wel op machtsoverschrijding of machtsafwending berust; het staat evenwel niet aan de rechter de opportuniteit van die vordering te beoordelen17.
13 G. DEBERSAQUES, “Stedenbouwmisdrijven: instandhouding en herstel. Fundamentele wijzigingen
door het decreet van 4 juni 2003”, T.R.O.S. 2003, p. 222, nr. 29 en “Handhaving” in B. H UBEAU en W.
VANDEVYVERE (ed.), Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw, Brugge, die Keure, 2004, p. 888,
nr. 186.
14 G. DEBERSAQUES, o.c. in B. HUBEAU en W. VANDEVYVERE (ed.), Handboek ruimtelijke ordening en
stedenbouw, p. 889, nr. 186.
15 P. LEFRANC, “Ruimtelijke ordening en het Vlaams onroerend erfgoed” in B. HUBEAU en W.
VANDEVYVERE (ed.), Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw, p. 1030, nr. 90.
16 V. TOLLENAERE, “Het handhavingsbeleid inzake ruimtelijke ordening opnieuw gewijzigd”, T.M.R.
2004, 9-13.
17 Cass., 4 december 1990, A.R. nr. 3363, nr. 176 (veroordeling tot herstel van de plaats in de
oorspronkelijke toestand; verwerping cassatieberoep); 15 juni 1994, A.R. P.94.0234.F, nr. 310
(veroordeling tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand; verwerping cassatieberoep); 7
september 1994, A.R. P.94.0207.F, nr. 360 (veroordeling tot herstel van de plaats in de
oorspronkelijke toestand; verwerping cassatieberoep); 16 mei 1995, A.R. P.94.0902.N, nr. 238
(veroordeling tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand; verwerping cassatieberoep); 18
oktober 1995, A.R. P.95.0414.F, nr. 442 (veroordeling tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke
toestand; verwerping cassatieberoep); 6 september 2000, A.R. P.00.0505.F, nr. 444 (veroordeling tot
herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand; verwerping cassatieberoep); 9 januari 2002, A.R.
P.00.0855.F (veroordeling tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand op vordering van
de burgerlijke partij na de vordering van het bestuur tot uitvoering van aanpassingswerken te hebben
afgewezen; verwerping van het cassatieberoep ingesteld door de beklaagde; in casu leidde de
rechterlijke controle tot een toepassing van het algemeen rechtsbeginsel van onpartijdigheid dat ook
van toepassing is op elk actief bestuursorgaan); 16 januari 2002, A.R. P.01.1163.F (cassatieberoep
van het college van burgemeester en schepenen dat de betaling van de meerwaardesom had
gevorderd terwijl de bestreden beslissing op vordering van de gemachtigde ambtenaar het herstel van
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Deze regel is een toepassing inzake stedenbouw van de algemene regel die de grens
aangeeft tot waar de rechter het handelen of niet-handelen van de overheid kan toetsen 18.
De bevoegdheid en verplichting van de rechter het bestuurlijk handelen te toetsen vindt
zijn grondslag in art 159 G.W. volgens hetwelk de hoven en rechtbanken de algemene,
provinciale en plaatselijke besluiten alleen toepassen in zoverre zij met de wetten
overeenstemmen.
De zojuist vermelde regel brengt tot uitdrukking dat het bestuurlijk handelen
onderworpen is aan de eisen van het recht. Door de rechter te verbieden de opportuniteit
van de bestuurshandeling te beoordelen, vrijwaart zij tegelijkertijd de bevoegdheid van
het bestuur. Aldus vindt zij uiteindelijk haar grondslag in het fundamentele beginsel van
de scheiding van de machten19.
Aldus moet de aan de rechter opgedragen legaliteitscontrole – of veeleer
rechtmatigheidscontrole – worden onderscheiden van de aan diezelfde rechter ontzegde
opportuniteitscontrole. Hoewel in het algemeen de bevoegdheid van het bestuur
doelgebonden is – doordat het bestuur steeds het algemeen belang moet behartigen – is
het bestuur bij de uitoefening van die bevoegdheden niet steeds gebonden, dit wil zeggen
dat de wet de inhoud of het voorwerp van de beslissing bepaalt die het bestuur moet
nemen zodra de gestelde voorwaarden zijn vervuld. In zoverre de bevoegdheid niet
volstrekt gebonden is, beschikt het bestuur over een zekere discretionaire bevoegdheid:
aan het bestuur wordt een zekere beoordelings- of beleidsvrijheid gelaten over de wijze
waarop de toegekende bevoegdheid wordt uitgeoefend. Het bestuur heeft dan de keuze
van de maatregel die het best geschikt lijkt om het gestelde doel te bereiken20.
Die beleids- en beoordelingsvrijheid houdt evenwel niet in dat de bestuurshandeling
aan elke rechtmatigheidseis onttrokken zou zijn. Doorgaans wordt gezegd dat de
bestuurshandeling moet voldoen aan de vereisten van externe en interne wettigheid. De
externe wettigheid betreft de vraag of degene van wie de bestuurshandeling uitgaat,
daartoe wel bevoegd is en of de procedure- en vormvereisten die voor de totstandkoming
van de bestuurshandeling gelden, wel in acht zijn genomen. De interne wettigheid betreft
de plaats in de oorspronkelijke toestand had bevolen; cassatie); 4 februari 2003, A.R. P.01.1462.N
(verwerping van de vordering tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand; cassatie). Zie
ook Cass., 3 maart 2004, A.R. P.03.1500.F (verwerping van de vordering tot herstel van de plaats in
de oorspronkelijke toestand; cassatie). Vgl. Cass., 13 mei 2003, A.R. P.02.1621.N: het staat aan de
rechter om in feite te oordelen of de herstelvordering van de stedenbouwkundige inspecteur al dan
niet berust op machtsafwending of machtsoverschrijding, en of zij redelijk is.
18 Zie ook Cass., 10 november 1992, A.R. nr. 4655, nr. 725 (inzake de bevoegdheid van de rechter
om de interne en externe wettigheid van een rangschikkingsbesluit inzake monumenten en
landschappen te toetsen); Cass., 24 januari 1996, A.R. P.95.0190.F, nr. 50 (inzake de onwettigheid
van een verordenend koninklijk besluit); Cass., 10 juni 1996, A.R. S.95.0114.F, nr. 227 (inzake de
beslissing van de directeur van het werkloosheidsbureau de sanctie van uitsluiting niet toe te passen)
en Cass., 31 mei 2001, A.R. C.98.0198.N, nr. 323 (inzake een milieuvergunning).
19 Zie in dezelfde zin, inzake stedenbouw, Arbitragehof nr. 57/2002 van 28 maart 2002 (overweging
B.12.2), nr. 152/2002 van 15 oktober 2002 (overweging B.12.2) en nr. 4/2003 van 14 januari 2003
(overweging B.5.2.): “Krachtens artikel 159 van de Grondwet geven de hoven en rechtbanken geen
gevolg aan de bestuurshandelingen die niet met de wetten overeenstemmen. Die
toetsingsbevoegdheid reikt niet buiten het gebied van de externe en interne wettigheid van de
bestuurshandelingen. Bij de beoordeling ervan mag de rechter zich niet begeven op het terrein van de
opportuniteit, omdat dat erop zou neerkomen hem een bevoegdheid toe te kennen die onverenigbaar
is met de beginselen die de verhoudingen regelen tussen de administratie en de rechtscolleges. Noch
artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, noch artikel 144 van de
Grondwet vereisen dat de opportuniteit van een bestuurshandeling aan de controle van de rechter kan
worden onderworpen”.
20 Zie o.a. W. VAN GERVEN, Hoe blauw is het bloed van de prins?, Antwerpen, Kluwer
rechtswetenschappen, 1984, 9-10 en J. P UT, Administratieve sancties in het socialezekerheidsrecht,
Brugge, die keure, 1998, p. 490, nr. 572.
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daarentegen de motieven, de inhoud en het doel van de handeling. Berust de handeling op
motieven die in rechte aanvaardbaar en feitelijk juist zijn? Is de inhoud van de beslissing
in overeenstemming met de wet of –correcter– met het recht en is de handeling niet
ingegeven door machtsafwending21?
Bij de beoordeling van de rechtmatigheid van de herstelvordering rijst bijvoorbeeld op
het vlak van de externe wettigheid de vraag of de vordering wel wordt ingesteld door het
bevoegde bestuur (gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur of het college van
burgemeester en schepenen op wier grondgebied de werken, handelingen of wijzigingen
werden uitgevoerd) (art. 149, §1, eerste lid DORO) en of de vordering van bouw- of
aanpassingswerken of van de meerwaardesom uitdrukkelijk werd gemotiveerd (art. 149,
§3 DORO). Bij de beoordeling van de interne wettigheid moet de rechter nagaan of
bijvoorbeeld de vordering tot betaling van de meerwaardesom wel toegelaten is (art. 149,
§1, derde lid DORO). Hij moet eveneens nagaan of de herstelvordering wel steunt op
juiste feitelijke gegevens (bijvoorbeeld bij de omschrijving van de feitelijke toestand) en
of de herstelvordering niet door machtsafwending is ingegeven. De beoordeling van de
inhoud van de bestuurshandeling komt neer op een beoordeling van de rechtmatigheid van
de keuze door het bestuur van de gevorderde herstelmaatregel.
Die beoordeling van de inhoud van de bestuurshandeling doet de meeste vragen rijzen.
Immers, in zoverre de rechter nagaat of de inhoud van de beslissing in overeenstemming
is met de wet of – correcter geformuleerd – met het recht in gevallen waarin de
bevoegdheid van het bestuur niet gebonden is, raakt die rechterlijke controle de beleidsen beoordelingsvrijheid van het bestuur. De rechterlijke controle bepaalt dan de grens
waarbinnen het bestuur over die vrijheid beschikt22. Als die rechterlijke controle niet zo
ver mag gaan dat zij de discretionaire bevoegdheid van het bestuur uitholt, kan die
rechterlijke controle niet anders dan terughoudend zijn. Zo legt het criterium van de
“kennelijke onredelijkheid” de demarcatielijn tussen rechterlijke controle en bestuurlijke
vrijheid vast. Een discretionaire bestuurshandeling kan wegens haar inhoud slechts door
de rechter onrechtmatig worden bevonden indien zij kennelijk onredelijk is, dit is indien
geen redelijk denkend bestuur tot die beslissing kon komen. Valt de beslissing
daarentegen binnen de marge waarbinnen naar redelijkheid verschillende beslissingen
kunnen worden genomen, moet de rechter zich ervan onthouden zijn eigen oordeel over
wat redelijk is, in de plaats te stellen van het oordeel van het bestuur 23. Aldus toetst de
rechter de bestuurshandeling “marginaal”. Die marginale toetsing van de
bestuurshandeling vindt men eveneens in de rechtspraak van de Raad van State terug24.
De eis van “redelijkheid” doet de vraag rijzen welke gegevens de rechter kan en moet
betrekken om de bestuurshandeling op zijn redelijkheid te toetsen. De regelgeving biedt
slechts een aantal aanknopingspunten (infra, nr. 5). De rechtspraak van het Hof heeft deze
vraag tot voor kort nauwelijks aangeraakt (infra, nr. 6-7).
5. Gegevens die de rechter bij de beoordeling van de rechtmatigheid van de herstelvor21 Zie o.a. P. LEWALLE, “Contentieux administratif”, Luik, Ed. Collection Scientifique de la Faculté
de Droit de Liège, 1997, p. 634-635, nr. 396; J. PUT, Administratieve sancties in het
socialezekerheidsrecht, p. 466-467, nr. 541.
22 M. BOES, “Rechter en bestuur. Redelijkheid, zorgvuldigheid en marginale toetsing” in Liber
amicorum JAN RONSE, Brussel, E. Story-Scientia, 1986, 8-9.
23 J. RONSE, “Marginale toetsing in het privaatrecht”, T.P.R. 1977, 209.
24 Zie hierover o.a. P. LEWALLE, “Le principe de proportionnalité dans le droit administratif belge”,
A.T.P. 1995, 53-78; D. LAGASSE, “L’évolution du contrôle exercé par le Conseil d’Etat au contentieux
de l’annulation (spécialement pendant la période 1987-1996)” in B. B LERO (ed.), Le Conseil d’Etat de
Belgique cinquante ans après sa création, Brussel, Bruylant, 1999, 427-472 en meer bepaald inzake
stedenbouw D. LAGASSE, “Pouvoir discrétionnaire d’appréciation et contrôle des motifs des actes de
l’administration en matière d’urbanisme et d’environnement”, Amén. 2000, bijzonder nummer, 7987.
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dering kan betrekken – Aanwijzingen in de decretale regelgeving – Het oorspronkelijke
art. 65 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en
stedenbouw voorzag alleen in het herstel van de plaats in de vorige staat als herstelmaatregel. Aan dat stelsel waren bezwaren verbonden25. De wet van 22 december 1970 heeft dan
voorzien in de drie herstelmaatregelen die thans nog steeds van toepassing zijn. Uit het aldus gewijzigde art. 65 Stedenbouwwet, later art. 68 Stedenbouwdecreet (Gecoördineerd
Decreet van 22 oktober 1996 betreffende de ruimtelijke ordening), blijkt niet welke gegevens het bestuur in zijn keuze van de herstelmaatregel kon of diende te betrekken. In dit
opzicht bleek het bestuur over een grote discretionaire bevoegdheid te beschikken.
Wel geeft de parlementaire voorbereiding enkele aanwijzingen. De toekenning van een
discretionaire bevoegdheid aan het bestuur was ingegeven door de wens het oordeel over
de goede ruimtelijke ordening over te laten aan het bestuur; het bestuur, niet de rechter,
dient erover te oordelen of de gevolgen van de overtreding in stand mogen blijven 26 en
hoe de overtreding zal worden hersteld met het oog op de vereisten van de goede
plaatselijke ruimtelijke ordening27.
De wetgever was eveneens van oordeel dat het herstel van de plaats in de
oorspronkelijke toestand voor de overtreder zo ernstige gevolgen kon meebrengen dat de
overheid ertoe geneigd kon zijn genoegen te nemen met de loutere strafsanctie. Dit zou
evenwel meebrengen dat een toestand die strijdig is met de goede ruimtelijke ordening,
zou worden aanvaard en dat de overtreder het voordeel van de overtreding zou kunnen
behouden. Om die reden voorzag de wetgever in de herstelmaatregel van de
meerwaarde28.
Het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening
heeft die op het eerste gezicht volstrekt discretionaire bevoegdheid enigszins ingeperkt.
– Het oorspronkelijke art. 149, §1, tweede lid vóór de wijziging door het decreet van 4
juni 2003, beperkte de gevallen waarin de meerwaarde kon worden gevorderd.
Onder gelding van die bepaling werd de bevoegdheid van het bestuur een deels
gebonden bevoegdheid. Het stond aan de rechter bij het rechtmatigheidstoezicht na te
gaan of het bestuur geen meerwaarde vorderde in een geval waarin dit krachtens het
decreet niet toegelaten was.
Opmerkenswaardig is dat de in het oorspronkelijke artikel 149, §1 bepaalde beperking
niet alleen verband hield met stedenbouwkundige gegevens. De meerwaarde kon immers
niet worden gevorderd (1°) bij herhaling van een misdrijf, strafbaar gesteld in het decreet
en (2°) bij het niet naleven van een bevel tot staking. In deze gevallen werd de
meerwaarde uitgesloten wegens het gedrag van de beklaagde, niet omwille van de
25 Zie Parl. St. Senaat 1968-69, nr. 559, p. 20-21 en 48-50 en Parl. St. Senaat, 1969-70, nr. 525, p.
66-74.
26 Parl. St. Senaat 1969-70, nr. 525, p. 68.
27 Ibid., p. 73.
28 Parl. St. Senaat 1968-69, nr. 559, p. 20-21. De memorie van toelichting wijst erop dat de meerwaardesom slechts kan worden aanvaard “wanneer daaruit niet het behoud voortvloeit van werken
die verboden zijn ingevolge de bepalingen van een plan van aanleg, van een bouw- of verkavelingsverordening of van een verkavelingsvergunning”. Tijdens de bespreking in de Senaatscommissie
werd hierop teruggekomen: “Na een discussie zijn uw Commissies het erover eens dat de administratie die het herstel vordert, in haar vordering niet beperkt is door de voorschriften van de plannen van
aanleg, van de ter uitvoering van de wet vastgestelde verordeningen en van de verkavelingsvergunning”. Er werd bovendien ook op gewezen dat het vereiste van overeenstemming van de werken met
de stedenbouwkundige voorschriften niet in de wet werd ingeschreven: J.-F. NEURAY, “L’intervention
de l’administration dans le choix du mode de réparation en droit de l’urbanisme et de l’environnement”, Amén. 1995, bijzonder nummer, 42; zie hierover ook S. LUST, “De herstelvordering in het stedenbouwrecht”, T.R.O.S. 1997, p. 242, nr. 24.
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stedenbouwkundige weerslag van de overtreding29. De overige twee gevallen waarin de
meerwaarde niet kon worden gevorderd waren het geval waarin (3°) het misdrijf
onaanvaardbare stedenbouwkundige hinder veroorzaakt voor de buren en het geval waarin
(4°) het misdrijf een ernstige inbreuk is op de essentiële stedenbouwkundige voorschriften
inzake de bestemming krachtens het ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg.
Het decreet van 4 juni 2003 heeft art. 149 DORO op dit punt ingrijpend gewijzigd en,
klaarblijkelijk, de bevoegdheid om de meerwaarde te vorderen alleen beperkt met
betrekking tot misdrijven gepleegd vóór 1 mei 2000. Voor de nadien begane
overtredingen beschikt het bestuur klaarblijkelijk opnieuw over een ruime discretionaire
bevoegdheid.
Bovendien worden de gevallen waarin voor voordien gepleegde misdrijven de
meerwaardevordering wordt uitgesloten, strikter omschreven. De herhaling van een
misdrijf is geen uitsluitingsgrond meer. Voorts wordt de vroegere vierde uitsluitingsgrond
restrictiever geformuleerd; thans is meerwaarde alleen uitgesloten “indien het misdrijf een
zwaarwichtige en onherstelbare inbreuk vormt op de essentiële stedenbouwkundige
voorschriften inzake de bestemming krachtens het ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van
aanleg”. Bij het amendement dat leidde tot het gewijzigde art. 149, werd opgemerkt dat
“de gevallen van recidivisme (geen meerwaarde bij herhaling van een misdrijf) (…)
vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet relevant (zijn). Het is aan de rechter om te
beoordelen of recidivisme een zwaarwichtig feit vormt bij de beoordeling en vastlegging
van de strafmaat”30. Er dient te worden opgemerkt dat dezelfde opmerking ook geldt voor
de niet-naleving van een bevel tot staking hoewel die omstandigheid als reden voor
uitsluiting van de meerwaarde behouden bleef.
In elk geval blijkt uit deze bepaling dat de decreetgever bij de omschrijving van de
keuzevrijheid van het bestuur ook rekening heeft gehouden met andere gegevens dan
louter stedenbouwkundige, zoals bijvoorbeeld de handelwijze van de overtreder.
– Uit art. 149, §3 DORO blijkt dat het herstel van de plaats in de oorspronkelijke
toestand de herstelmaatregel is die het meest tegemoetkomt aan het belang van een goede
ruimtelijke ordening31. In tegenstelling tot de vordering tot herstel van de plaats in de
oorspronkelijke toestand dient de vordering van bouw-en aanpassingswerken en/of de
betaling van een geldsom immers “uitdrukkelijk te worden gemotiveerd vanuit het
oogpunt van de ruimtelijke ordening, de verenigbaarheid met de onmiddellijke omgeving
en de ernst van de overtreding”.
Deze bepaling impliceert dat de herstelmaatregel van de meerwaarde moet kunnen
worden verantwoord rekening houdend met de ruimtelijke ordening, de verenigbaarheid
met de onmiddellijke omgeving en de ernst van de overtreding.
De memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet beklemtoonde zelfs dat “als
principe wordt vooropgesteld dat het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand
29 Vgl. de soortgelijke beoordeling die wordt gemaakt inzake rechtsmisbruik: om te bepalen of er
rechtsmisbruik is, moet de rechter, bij de beoordeling van de belangen die in het geding zijn,
rekening houden met alle omstandigheden van de zaak en inzonderheid nagaan of degene die
andermans recht heeft miskend, niet moedwillig heeft gehandeld zonder zich te bekommeren om het
recht dat hij moet eerbiedigen, waardoor hij een fout heeft begaan die hem de mogelijkheid ontneemt
om in zijn voordeel de exceptie van machtsmisbruik aan te voeren (Cass., 14 november 1997, A.R.
C.96.0375.F, nr. 477).
30 Parl. St. Vl. Parl. 2002-03, nr. 1566/2, p. 7.
31 Onder gelding van de vroegere Stedenbouwwet en het vroegere Stedenbouwdecreet kon dit
eveneens worden afgeleid uit het feit dat het gezamenlijk akkoord van de gemachtigde ambtenaar en
het college van burgemeester en schepenen vereist was voor de vordering tot uitvoering van bouw- of
aanpassingswerken of tot betaling van de meerwaardesom. Zie voorts F. VAN ACKER, “Toezicht en
handhaving” in Ruimtelijke ordening en stedenbouw op nieuwe wegen?, Larcier, 224.
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wordt gevorderd” en dat een uitdrukkelijke motivering vereist is indien van dit principe
wordt afgeweken32.
Deze bepaling bindt het bestuur evenwel niet volledig. Het bestuur blijft beschikken
over een discretionaire bevoegdheid die evenwel, via de bijzondere
motiveringsverplichting, aan concrete voorwaarden wordt onderworpen en daardoor
wordt ingeperkt. De rechterlijke rechtmatigheidscontrole gaat immers uit van de
opgegeven motieven: de rechter onderzoekt of de aangevoerde gegevens in rechte en in
feite juist zijn, correct werden beoordeeld en redelijkerwijze tot de beslissing hebben
kunnen leiden33.
Het oorspronkelijke art. 149, §1, tweede lid en §3 DORO lijkt overigens de decretale
verwoording te zijn van een beleid zoals het werd uiteengezet in de circulaire RO/97/05
met betrekking tot de toepassing van art. 68, §1, c van het Stedenbouwdecreet 34. In deze
circulaire begrensde de bevoegde overheid zelf de uitoefening van haar discretionaire
bevoegdheid. De circulaire voorzag in het herstel van de plaats in de oorspronkelijke
toestand als “principieel te vorderen herstelmaatregel”, legde voor de andere
herstelmaatregelen een omstandige en uitdrukkelijke motivering op en sloot de
mogelijkheid van de meerwaardesom in een aantal gevallen uit. De motivering diende in
voorkomend geval te vermelden waarom het herstel van de plaats in de oorspronkelijke
toestand niet opportuun was, waarom de uitvoering van bouw- of aanpassingswerken niet
mogelijk was en of de gevorderde herstelmaatregel in verhouding stond tot de ernst van
de overtreding35. Uit de bijlage “Stedenbouwmisdrijven handhavingsbeleid –
Prioriteitennota” blijkt dat sociale, economische en praktische redenen kunnen
meebrengen dat aanpassingswerken of de meerwaarde worden gevorderd in plaats van het
herstel in de oorspronkelijke toestand36. Wat de meerwaardesom betreft, vermeldde deze
nota dat de vordering tot het betalen van een meerwaarde slechts gerechtvaardigd was in
de gevallen waarin de aantasting van de goede ruimtelijke ordening gering was en
bovendien het voordeel voor de ruimtelijke ordening, dat ontstaat door het herstel in de
vorige staat, niet opweegt tegen de last die daaruit voor de overtreder voortvloeit37.
De ernst van de overtreding enerzijds, en de verhouding tussen het algemeen
stedenbouwkundig belang en het privé-belang van de overtreder anderzijds, zijn eveneens
in de rechtspraak van het Hof als (mogelijke) criteria voor de beoordeling van de
rechtmatigheid van de herstelvordering aan bod gekomen.
6. Gegevens die de rechter bij de beoordeling van de rechtmatigheid van de herstelvordering kan betrekken – Rechtspraak van het Hof – In een arrest van 18 april 1985 38 bevestigt het Hof dat het toenmalige art. 65 Stedenbouwwet inhoudt dat de keuze van herstelmaatregel een stedenbouwkundige beoordeling van de goede plaatselijke ordening impliceert en tot de discretionaire bevoegdheid van de bestuursoverheid behoort. Na erop te
hebben gewezen dat wanneer de bestuursoverheid rechtsgeldig het herstel van de plaats in
de vorige staat vordert, de rechter in de regel die maatregel moet bevelen, bevestigt het
Hof dat deze regel een onderzoek naar een eventuele onevenredigheid tussen de gevorderde herstelmaatregel en de ernst van de overtreding niet uitsluit 39. De vraag welke gege32 Parl. St. Vl. Parl. 1998-99, nr. 1332/1, p. 72.
33 Vgl. P. POPELIER, “De toepassing van de Uitdrukkelijke Motiveringswet in het domein van de
ruimtelijke ordening en stedenbouw”, T.R.O.S. 1997, p. 350, nr. 9.
34 B.S. 23 augustus 1997.
35 Circulaire, nr. 1.
36 Prioriteitennota, punt I, nr. 2.3.
37 Prioriteitennota, punt III, nr. 2.1.
38 Cass., 18 april 1985, A.R. nr. 7489, nr. 491.
39 Op te merken valt dat dit arrest deze beoordeling niet ziet binnen het kader van de toepassing van
art. 159 G.W. (destijds art. 107 G.W.) omdat de beslissing van het bestuur “geen besluit of
verordening is in de zin van artikel 107 van de Grondwet” maar daarentegen als dusdanig “deel

1064

HOF VAN CASSATIE

15.6.04 - Nr. 323

vens het Hof in de beoordeling van die evenredigheid mag betrekken, werd evenwel
slechts op negatieve wijze beantwoord: volgens het Hof kan dergelijke onevenredigheid
slechts worden afgeleid uit andere elementen dan die welke tot de uitsluitende beoordelingsbevoegdheid van het gemachtigde bestuur behoren. Tot die uitsluitende beoordelingsbevoegdheid behoren dan klaarblijkelijk de vereisten van de plaatselijke ruimtelijke
ordening. Het bestreden arrest had vastgesteld dat de vordering door de wet was toegelaten en dat het bestuur rekening mag houden met de plaatselijke ruimtelijke ordening en
andere redenen van openbaar nut; het had zijn onderzoek niet uitgebreid tot die tot de uitsluitende beoordelingsbevoegdheid van het bestuur behorende elementen en had niet het
bestaan van andere dan deze beoordelingselementen vastgesteld. Aldus maakte het bestreden arrest een juiste toepassing van art. 65 Stedenbouwwet. Met welke gegevens de rechter wel rekening zou kunnen houden, blijkt niet uit het arrest. Niettemin valt het op dat het
Hof de mogelijkheid erkende van een evenredigheidstoets op basis van gegevens die
vreemd zijn aan de vereisten van de plaatselijke ruimtelijke ordening of andere reden van
openbaar nut.
In latere arresten erkent het Hof zonder meer dat het aan de rechter staat de vordering
van het bestuur krachtens art. 159 G.W. op haar externe en interne wettigheid te toetsen.
De meeste arresten betreffen cassatieberoepen tegen beslissingen die de herstelvordering
niet buiten toepassing hadden gelaten. Uit die arresten blijkt bijgevolg niet op welke wijze
de rechter tot kennelijke onredelijkheid van de vordering kan beslissen maar alleen op
grond van welke gegevens de rechter kan beslissen dat de herstelvordering niet moet
worden afgewezen.
Een arrest van 7 september 199440 lijkt, als het ware als spiegelbeeld van het zojuist
vermelde arrest van 18 april 1985, te impliceren dat de rechters alleen rekening mogen
houden met de plaatselijke ruimtelijke ordening. In casu had de beklaagde aangevoerd dat
de vordering tot verwijdering van een zonder vergunning geplaatste frituur rechtsmisbruik
uitmaakte omdat het voordeel van dergelijke veroordeling helemaal niet in verhouding
zou staan tot zijn schade. De appèlrechters hadden dit verweer beantwoord onder meer
met de overweging dat van rechtsmisbruik geen sprake kon zijn aangezien de installatie
zonder vergunning en vóór elke beslissing over de aanvraag was geplaatst en aangezien
zij werd geplaatst in strijd met elk recht in een verkaveling. Het Hof trekt hieruit de
conclusie dat het hof van beroep “aldus vaststelt dat de vordering door de wet is
toegestaan en dat de gemachtigde ambtenaar rekening heeft gehouden met de ruimtelijke
ordening ter plaatse; dat het geen acht mocht slaan op andere gegevens, nu uitsluitend de
bevoegde bestuurlijke overheid daarover mag oordelen”. Dit arrest lijkt te impliceren dat
het tot de uitsluitende discretionaire bevoegdheid van het bestuur behoort de verhouding
te beoordelen tussen het voordeel voor de ruimtelijke ordering en de last voor de
beklaagde.
Andere arresten lijken eveneens te impliceren dat alleen de aard van de gepleegde
overtreding moet worden betrokken in de beoordeling van de rechtmatigheid van de
herstelvordering. In een arrest van 4 december 199041 wijst het Hof erop dat de
appèlrechters hadden geoordeeld dat de aard van de in concreto door de beklaagden
gepleegde overtreding, en niet een willekeurige beslissing van het bestuur, bepalend was
geweest voor de keuze van de vorm van herstel zodat geen misbruik van recht werd
uitmaakt van een gerechtelijke procedure” zodat het “de rechter behoort de ontvankelijkheid en de
gegrondheid van de vordering, die ten gevolge van de genomen beslissing is ingesteld, te
onderzoeken”. In dezelfde zin als het arrest van 18 april 1985: Cass., 9 januari 2002, A.R.
P.00.0855.F, met concl. van advocaat-generaal SPREUTELS, nr. 5. Deze zienswijze beïnvloedt evenwel
niet de aard en omvang van de rechterlijke controle.
40 Supra voetnoot 17.
41 Ibid.
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gepleegd. Een arrest van 18 oktober 199542 neemt deze overweging over43. Ook uit een
arrest van 6 september 200044 blijkt dat de motieven van de legaliteitscontrole zich
kunnen beperken tot de aard van de gepleegde overtreding (in casu de instandhouding van
een constructie in groengebied).
In een arrest van 16 mei 199545 vermeldt het Hof evenwel niet alleen de motieven van
de appèlrechters in verband met de plaatselijke ruimtelijke ordening maar ook de
overweging dat “niets uitwijst dat de uitvoering van het herstel aan de (beklaagden)
onredelijke – onevenredig grote – lasten zou opleggen” en dat “het herstel zonder
noemenswaardige moeilijkheden te realiseren is”.
Een arrest van 15 juni 199446 beperkt zich tot de vaststelling dat de appèlrechters de
door het bestuur gekozen wijze van herstel hebben bevolen, zonder de opportuniteit van
die vordering te beoordelen en zonder hun bevoegdheden te buiten te gaan.
7. Gegevens die de rechter bij de beoordeling van de rechtmatigheid van de herstelvordering kan betrekken – Rechtspraak van het Hof (vervolg) – Aldus rijst de vraag of de legaliteitscontrole beperkt moet blijven tot een toetsing van de herstelvordering aan overwegingen van ruimtelijke ordening: gaat de rechter over tot een niet toegelaten opportuniteitscontrole indien hij andere overweging in zijn beoordeling betrekt?
De recente rechtspraak lijkt deze vraag op verschillende wijze te beantwoorden. Twee
arresten, van 4 februari 2003 en 3 maart 2004, geven meer informatie over de grenzen
waarbinnen de rechter de herstelvordering kan beoordelen. In beide gevallen werd de
beslissing die het gevorderde herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand had
afgewezen, vernietigd.
Het arrest van 4 februari 200347, in dezelfde zaak als degene die thans ter beoordeling
voorligt, formuleert twee regels, een algemene en een bijzondere regel. In het algemeen
overweegt het Hof dat de rechter bij de beoordeling van de rechtmatigheid van de
herstelvordering “nagaat of de beslissing van de stedenbouwkundig inspecteur of van het
college van burgemeester en schepenen om een bepaalde herstelmaatregel te vorderen,
uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen” en dat “de rechter
de vordering die steunt op motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een
opvatting van een goede ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is, zonder gevolg
moet laten”. Deze regel sluit aan op de rechtspraak van het Arbitragehof 48. Deze regel is
in het bijzonder van toepassing wanneer het bestuur op onrechtmatige wijze voorrang
geeft aan een ander belang dan het belang van een goede ruimtelijke ordening,
bijvoorbeeld wanneer het bestuur een overtreder wil begunstigen of wanneer het vreest
voor een aansprakelijkheidsvordering omdat voor de werken een vergunning werd
afgeleverd die nadien door de Raad van State werd vernietigd 49. De voormelde regel mag
42 Ibid.
43 Uit de geciteerde overwegingen van het bestreden arrest blijkt dat de beklaagde het verweer had
gevoerd dat andere overtreders in vergelijkbare gevallen niet werden vervolgd.
44 Supra voetnoot 17.
45 Ibid.
46 Ibid.
47 Ibid.
48 Arbitragehof nr. 21/96, 21 maart 1996.
49 Het arrest van het Arbitragehof van 21 maart 1996 (supra, voetnoot 48) leek in het bijzonder een
bepaald geval voor ogen te hebben “De hoven en rechtbanken moeten in elk geval, met name
wanneer de werken het voorwerp waren geweest van een door machtsoverschrijding aangetaste
vergunning, nagaan of de beslissing van de gemachtigde ambtenaar en/of het College van
burgemeester en schepenen om een bepaalde herstelmaatregel te vorderen, uitsluitend met het oog op
de goede ruimtelijke ordening is genomen. Wanneer zou blijken dat de vordering van de overheid
steunt op motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een opvatting van de goede
ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is, moeten de hoven en rechtbanken die vordering, met
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m.i. evenwel niet zo worden begrepen dat de keuze voor de herstelmaatregel uitsluitend
moet steunen op louter stedenbouwkundige gegevens50.
In gevallen waarin de herstelvordering strekt tot herstel van de plaats in de
oorspronkelijke toestand teneinde de stedenbouwkundige voorschriften te doen naleven,
zou de vermelde algemene regel tot het besluit leiden dat de vordering steeds zonder meer
wettig is. Dergelijke beslissing wordt immers, uit zijn aard, met het oog op een goede
ruimtelijke ordening genomen en steunt niet op motieven die vreemd zijn aan de
ruimtelijke ordening of op een kennelijk onredelijke opvatting van een goede ruimtelijke
ordening51. Voor dit geval formuleert het arrest van 4 februari 2003 in het bijzonder de
regel dat “wanneer de wettigheid van de vordering tot herstel van de plaats in de
oorspronkelijke toestand wordt aangevochten, de rechter bovendien in het bijzonder
nagaat of de vordering die moet worden beoordeeld, kennelijk niet onredelijk is [lees: niet
kennelijk onredelijk is52]; dat de rechter moet afwegen of geen andere herstelmaatregel
noodzakelijk is, dit onder meer op grond van de aard van de overtreding, de omvang en de
aantasting van de goede ruimtelijke ordening en het voordeel dat voor de ruimtelijke
ordening ontstaat door het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand tegenover
de last die daaruit voor de overtreder voortvloeit; dat voor de vaststelling van die
kennelijke onredelijkheid het evenwel niet volstaat vast te stellen dat op grond van
dezelfde criteria ook die andere maatregel in redelijkheid toelaatbaar of zelfs beter lijkt”.
Het arrest van 3 maart 200453 lijkt daarentegen in te houden dat de rechter alleen binnen
zeer strikte grenzen de herstelvordering kan beoordelen. De appèlrechters hadden de
vordering tot afbraak afgewezen na erop te hebben gewezen dat indien de rechter niet de
opportuniteit van de herstelvordering kan beoordelen, hij niettemin moet nagaan of het
gevorderde herstel evenredig is met de ernst van de overtreding. De appèlrechters hadden
onder meer beslist dat de herstelvordering buiten elke verhouding tot de gepleegde
overtreding stond aangezien de beklaagden de gebouwen niet hadden opgericht. Het Hof
lijkt deze overweging als irrelevant af te wijzen omdat zij betrekking heeft op een
overtreding (namelijk het bouwen) waarvoor de beklaagden waren vrijgesproken (zij
waren alleen veroordeeld voor de instandhouding van twee woningen gebouwd zonder
voorafgaande vergunning op niet-bebouwbare percelen). Voor het overige, zo overweegt
het Hof, “ni l’importance que peuvent avoir, pour un prévenu, les conséquences du mode
de réparation visé à l’article 155, §2, 1° du code wallon de l’aménagement du territoire, de
toepassing van artikel 159 van de Grondwet, zonder gevolg laten, zodat de rechten van de
benadeelden van een stedenbouwmisdrijf niet beperkt zijn tot de door de overheid gekozen wijze van
herstel” (overweging B.6). De regel werd evenwel in zijn algemeenheid herhaald in latere arresten;
zie Arbitragehof nr. 57/2002 van 28 maart 2002 en nr. 4/2003 van 14 januari 2003.
50 Zie nochtans in die zin de verantwoording van een amendement met betrekking tot de
samenstelling van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid dat ertoe strekte personen met een relevante
werkervaring inzake de ruimtelijke ordening tot lid van de Raad te maken: Parl. St. Vl. Parl. 200203,
nr. 1566/2, p. 3: “Het Arbitragehof heeft op 21 maart 1996 nochtans duidelijk gesteld dat de
herstelvordering enkel en alleen mag ingegeven zijn door motieven die verband houden met de
ruimtelijke ordening en dat elk ander motief, vreemd aan de ruimtelijke ordening, ertoe leidt dat de
herstelvordering niet wettig is geformuleerd”. Vgl. ook in die zin F. VAN ACKER en G. JACOBS,
“Handhaving” in B. MARTENS en E. EMPEREUR (ed.), Ruimtelijke ordening. Hete hangijzers voor de
onderneming, Antwerpen, Maklu, 172-173.
51 Behoudens het geval waarin de rechter van oordeel zou zijn dat de stedenbouwkundige
voorschriften zouden doen blijken van een kennelijk onredelijke opvatting van de goede ruimtelijke
ordening.
52 “Kennelijk niet onredelijk” betekent immers “kennelijk redelijk”. Uiteraard moet de vordering tot
herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand niet “kennelijk redelijk” zijn om te worden
ingewilligd. Wel moet de rechter nagaan of die vordering niet kennelijk onredelijk is want bij
kennelijke onredelijkheid moet de rechter die herstelvordering buiten toepassing laten.
53 Supra voetnoot 17.
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l’urbanisme et du patrimoine, ni la “relative bonne foi” de ce prévenu, ni l’absence de
plainte des voisins, ni l’attitude conciliante des autorités communales, ne portent atteinte à
la légalité interne de la demande introduite par le fonctionnaire délégué en application de
cet article ou n’entachent sa demande d’excès ou de détournement de pouvoir”; “ces
motifs de l’arrêt ne justifient pas légalement la décision des juges d’appel de ne pas faire
droit à cette demande”. Dit arrest lijkt weinig ruimte te laten voor een beoordeling van de
redelijkheid van de herstelvordering op grond van een afweging van andere dan louter
stedenbouwkundige elementen.
Daartegenover staat een arrest van 16 januari 200254 dat betrekking heeft op het geval
waarin de twee bevoegde bestuurlijke overheden, het college van burgemeester en
schepenen en de gemachtigde ambtenaar, een andere herstelmaatregel vorderden 55. Art.
155 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedebouw en Patrimonium,
bevat, in tegenstelling tot DORO56, geen bepaling die deze samenloop van vorderingen
regelt. Het Hof oordeelt dat de rechter, indien bij hem verschillende vorderingen
aanhangig zijn gemaakt, moet oordelen op grond van het evenredigheidsbeginsel door
rekening te houden zowel met de omvang van de gevolgen die elke gevorderde wijze van
herstel voor de beklaagde meebrengt als met de mate waarin elke maatregel de
stedenbouwkundige hinder herstelt die het misdrijf veroorzaakt. De bestreden beslissing
had daarentegen geoordeeld dat het door de overtreder aangevoerde
evenredigheidsbeginsel geen toepassing kon vinden omdat het criterium ter beoordeling
van de herstelwijze het algemeen belang is en niet het particuliere belang van de
overtreder57. In casu had het college de meerwaarde gevorderd en de gemachtigde
ambtenaar het herstel van de plaats. De oplossing van dit arrest sluit aan op de
bevindingen van Michel Delnoy die verwijst naar de parlementaire voorbereiding van het
Decreet Waals Parlement van 27 november 199758. Het geval van twee uiteenlopende
vorderingen van de bevoegde bestuursoverheden is evenwel te onderscheiden van het
geval waarin de beklaagde de rechtmatigheid van de herstelvordering van de overheid
aanvecht. In het eerste geval moet de rechter immers beslissen welke herstelmaatregel
54 Ibid.
55 Onder gelding van de vroegere Stedenbouwwet was dergelijke samenloop van vorderingen
uitgesloten doordat, behoudens voor het herstel van de plaats in de vorige staat, het gezamenlijk
akkoord van beide bestuursoverheden vereist was. Een van beide overheden kon wel in de loop van
de strafprocedure het herstel van de plaats in de vorige staat vorderen in de plaats van de andere
herstelmaatregel die voordien met akkoord van de andere overheid werd gevorderd (Cass., 11
september 2001, A.R. P.99.0324.N., nr. 455, met concl. O.M.).
56 Art. 149, §1, vierde lid DORO.
57 Opmerkelijk is dat het oordeel van de bestreden beslissing overeenstemde met het standpunt van
J.-F. NEURAY, o.c., Amén. 1995, bijzonder nummer, p. 42, voetnoot 40. Deze auteur verwees voor de
bevoegdheid van de rechter om de evenredigheid van de herstelmaatregel, namelijk “l’adéquation de
la mesure à la gravité [de l’infraction]”, te beoordelen naar het arrest van het Hof van 18 april 1985.
Deze auteur bekritiseerde evenwel de oplossing van dit arrest omdat “le critère du choix de la mesure
de réparation n’est pas l‘intérêt particulier de l’auteur de l’infraction mais l’intérêt général traduit, en
l’occurence, par la notion de bon aménagement des lieux”.
58 M. DELNOY, “Le nouveau droit wallon des infractions et sanctions d’urbanisme” in La réforme du
droit wallon de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, Brussel, Bruylant, 1998, 451 met
verwijzing naar Parl. St. Waals Parl. 1996-97, nr. 233/1, p. 18. Het volledige citaat uit de memorie
van toelichting luidt als volgt: “L’article en projet pose le principe de la subsidiarité de l’intervention
du fonctionnaire délégué à la commune. Cette mesure vise, d’une part, à responsabiliser les
communes en ce qui concerne la répression des infractions constatées sur leur territoire et, d’autre
part, à permettre tant à la commune qu’au fonctionnaire délégué, de demander la mesure de
réparation adéquate, c’est-à-dire celle qui apparaît comme étant justement proportionnée à
l’infraction constatée. Si le juge devait être saisi de demandes différentes, il lui appartiendra de
trancher le litige en fonction de ce principe de juste proportionnalité”. Deze kwestie was ook aan de
orde bij de bespreking in Commisie: Parl. St. Waals Parl. 1996-97, nr. 233/222, p. 297-298.
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wordt opgelegd, ongeacht de vraag of één van de twee ingestelde herstelvorderingen
kennelijk onredelijk is. Immers, ook wanneer beide herstelvorderingen niet kennelijk
onredelijk zijn moet de rechter nog steeds beslissen welke herstelmaatregel wordt
opgelegd. In dat geval begeeft de rechter zich onvermijdelijk op het vlak van de
opportuniteit.
De opportuniteit van de herstelmaatregelen komt daarentegen niet ter sprake, volgens
het Arbitragehof, in het geval van conflicterende vorderingen van het bestuur en de
benadeelde in het Vlaams Gewest. Art. 150 DORO bepaalt dat indien de herstelvordering
van de burgerlijke partij enerzijds en die van stedenbouwkundige inspecteur of het college
van burgemeester en schepenen anderzijds niet overeenstemmen, de rechtbank de
gevorderde herstelmaatregel bepaalt die ze passend acht. Indien deze bepaling de rechter
zou machtigen de opportuniteit van de gevorderde herstelmaatregel te beoordelen, terwijl
de rechter de opportuniteit ervan niet zou kunnen beoordelen krachtens art. 149 DORO in
het geval waarin de burgerlijke partij geen niet overeenstemmende herstelvordering
instelt, zouden de art. 149-150 een niet te rechtvaardigen verschil in behandeling
meebrengen. Het Arbitragehof heeft in het arrest nr. 57/2002 van 28 maart 2002 evenwel
aan art. 150 DORO een andere interpretatie gegeven waardoor voor een
opportuniteitsbeoordeling geen plaats meer is. Het Arbitragehof wijst op de bedoeling van
art. 150 DORO, namelijk een verbetering van de rechtspositie van de benadeelde wiens
rechten onder de vroegere wetgeving59 in geval van rechtstreeks herstel beperkt waren tot
de door de bevoegde overheid gekozen wijze van herstel, onverminderd het recht om
vergoeding van schade te eisen van de veroordeelde. De rechten van de benadeelde
werden beperkt in het geval waarin de benadeelde het herstel van de plaats vorderde
terwijl de bevoegde overheden een andere herstelmaatregel vorderden. Indien het bestuur
zélf het herstel van de plaats in de vorige staat vorderde, verkreeg ook de benadeelde een
herstel in natura dat het voortduren van elk stedenbouwkundig nadeel uitsloot. In zoverre
art. 150 DORO de rechter nu toelaat op vordering van de burgerlijke partij het herstel van
de plaats in de oorspronkelijke toestand te bevelen terwijl de bevoegde overheid een
andere herstelmaatregel vordert, wordt het algemeen stedenbouwkundig belang uiteraard
gevrijwaard door de meer vérstrekkende vordering van de burgerlijke partij. Aan een
toetsing van de opportuniteit van de herstelmaatregel die het bestuur tegen de overtreder
vordert, komt de rechter bijgevolg niet toe: “Indien het door de bevoegde overheden
gevorderde herstel van de plaats in de vorige toestand wettig wordt bevonden en een
derde benadeelde vordert op ontvankelijke wijze aanpassingswerken, zou het algemeen
belang de rechter ertoe nopen het herstel in de vorige toestand te bevelen; indien de door
de bevoegde overheden gevorderde aanpassingswerken wettig worden bevonden en een
derde benadeelde vordert op ontvankelijke wijze en gegronde wijze het herstel van de
plaats in de vorige toestand, dan moet de rechter met inachtneming van het algemeen
belang inzake ruimtelijke ordening de in het geding zijnde private belangen afwegen.
Aldus gaat hij evenmin over tot een opportuniteitsoordeel als de rechter die
rechtsmisbruik vaststelt.” Men kan daaraan toevoegen dat in dat laatste geval de vordering
van de burgerlijke partij wordt beoordeeld, niet de opportuniteit van de vordering van de
bevoegde overheid. De in het geding zijnde privé-belangen zijn dan het belang van
overtreder en burgerlijke partij. Aangezien degene die ten gevolge van een onrechtmatige
daad schade lijdt, gerechtigd is herstel in natura te eisen, indien zulks mogelijk is en geen
rechtsmisbruik uitmaakt60, vindt een afweging van die belangen plaats binnen de grenzen
59 Art. 65, vierde lid, en 67, derde lid, Stedenbouwwet en art. 68, § 1, vierde lid, en 70, derde lid,
Stedenbouwdecreet; deze regel geldt nog steeds in het Waalse Gewest (art. 155, §3 C.W.A.T.U.P.) en
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (art. 191 en 192, derde lid Ordonnantie van 29 augustus 1991
houdende organisatie van de planning en de stedenbouw).
60 Zie Cass., 26 juni 1980, A.C. 1979-80, 1365 en Pas. 1980, I, 1341 met concl. van advocaatgeneraal VELU; 20 januari 1993, A.R. nr. 9817, nr. 39bis; 21 april 1994, A.R. C.93.0225.F, nr. 189
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van de rechtsfiguur van rechtsmisbruik. Voor die rechtsfiguur geldt eveneens het
criterium van de kennelijke onredelijkheid: rechtsmisbruik is immers die
rechtsuitoefening op een manier die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale
uitoefening van die rechten door een voorzichtig en bezorgd persoon 61. Dit is meer
bepaald het geval wanneer de veroorzaakte schade niet in verhouding staat tot het door de
houder van het recht nagestreefde of verkregen voordeel; bij de afweging van de belangen
van de partijen moet de rechter acht slaan op alle omstandigheden van de zaak62. Aan een
opportuniteitsoordeel komt de rechter ook in dat geval niet toe.
8. Gegevens die de rechter bij de beoordeling van de rechtmatigheid van de herstelvordering kan betrekken – Conclusie – Terwijl uit de rechtspraak van het Hof blijkt dat de
ernst van de overtreding zonder meer wordt aanvaard als criterium voor de beoordeling
van de redelijkheid van de herstelmaatregel, lijkt dit in mindere mate voor het criterium
van de verhouding tussen het algemeen stedenbouwkundig belang en het privé-belang van
de overtreder. Dit laatste lijkt niet terecht. De draagwijdte van het toezicht door de rechter
op de door het bestuur gekozen herstelmaatregel komt beter tot uitdrukking wanneer aanknoping wordt gezocht met het proportionaliteits- of evenredigheidsbeginsel zoals dit ook
op andere domeinen, zowel in de nationale als in de supranationale rechtspraak, wordt
toegepast63.
Het evenredigheidsbeginsel, dat een meer precieze omschrijving inhoudt van het
redelijkheidsbeginsel – het beginsel dat de titularis van een bevoegdheid, in casu het
bestuur, die bevoegdheid naar redelijkheid moet uitoefenen – concretiseert die eis van
redelijkheid in gevallen van conflicterende belangen. Wanneer de uitoefening van een
bevoegdheid in het algemeen belang conflicteert met een ander algemeen belang of een
privé-belang, wordt de redelijkheid van de genomen beslissing getoetst op basis van de
volgende drie-fasen-test:
(1) is de beslissing waarvan de rechtmatigheid wordt beoordeeld, nuttig om het ermee
nagestreefde doel te bereiken?
(2) is de beslissing daartoe onmisbaar, dit is kan ze niet evengoed door een alternatieve,
voor een ander belang minder bezwarende regeling worden vervangen en
(3) is de beslissing, al is ze onmisbaar in de hiervoor genoemde betekenis, niet
disproportioneel bezwarend voor een ander belang?64
(notitie).
61 Zie Cass., 20 november 1987, A.R. nr. 5487, nr. 171; 1 februari 1996, A.R. C.93.0532.N, nr. 66; 8
februari 2001, A.R. C.98.0470.N, nr. 78.
62 In die zin Cass., 15 maart 2002, A.R. C.01.0225.F; 17 mei 2002, A.R. C.01.0101.F.
63 Zie voor de oorsprong en inhoud van het evenredigheidsbeginsel de verschillende bijdragen van
WALTER VAN GERVEN, onder andere “Principe de proportionnalité, abus de droit et droits
fondamentaux”, J.T. 1992, 305-309; “Het proportionaliteitsbeginsel” in De norm achter de regel.
Wet, doel en algemene rechtsbeginselen in Hommage aan MARCEL STORME, Antwerpen, Story-Scientia,
1995, 1-17 en “Wederzijdse doordringing van publiek- en privaatrecht op nationaal en supranationaal
niveau: van doorwerking gesproken!” in Publiekrecht. De doorwerking van het publiekrecht in het
privaatrecht, Gent, Mys & Breesch, 1997, 183-202. Voor recente uiteenzettingen over het
evenredigheidsbeginsel in stedenbouw, zie I. MARTENS, “Het redelijkheidsbeginsel” in B. HUBEAU en
P. POPELIER (ed.), Behoorlijk ruimtelijk ordenen. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de
ruimtelijke ordening en de stedenbouw, Brugge, die Keure, 2002, 15-35; B. ROELANDTS en S.
BOULLART, “Het evenredigheidsbeginsel” in B. HUBEAU en P. POPELIER (ed.), Behoorlijk ruimtelijk
ordenen. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de ruimtelijke ordening en de stedenbouw,
195-220; S. BOULLART, “De toepassing van het evenredigheidsbeginsel bij het vorderen van
herstelmaatregelen”, C.D.P.K. 2003, 406-416; S. BOULLART en P. SLEGERS, “Les modes de réparation
et le principe de proportionnalité”, Amén. 2004, 13-20.
64 Zie WALTER VAN GERVEN, o.c. in Publiekrecht. De doorwerking van het publiekrecht in het
privaatrecht, p. 194, nr. 210. Voor een toepassing van het op die wijze opgevatte
evenredigheidsbeginsel door de Raad van State, zie b.v. arrest nr. 83.940 van 7 december 1999.
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Wat de herstelmaatregelen inzake stedenbouw betreft, rijst vanuit het oogpunt van de
beklaagde vooral de vraag of het door het bestuur gevorderde herstel van de plaats in de
oorspronkelijke toestand redelijk is rekening houdende met de last die het herstel voor
hem meebrengt. Aangezien het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand strekt
tot onverkorte toepassing van de stedenbouwkundige regels die een goede ruimtelijke
ordening tot doel hebben, is het duidelijk dat het herstel van de plaats in de
oorspronkelijke toestand nuttig en ook meestal onmisbaar is voor de handhaving van een
goede ruimtelijke ordening. Het herstel van de plaats in de vorige staat lijkt alleen niet
onmisbaar wanneer de werken door bouw- of aanpassingswerken aan de
stedenbouwkundige regels kunnen worden aangepast.
Bijgevolg, indien de toetsing van de redelijkheid van de herstelvordering wordt beperkt
tot het algemeen belang van een goede ruimtelijke ordening, kan een vordering tot herstel
van de plaats in de oorspronkelijke toestand nooit onrechtmatig worden bevonden (tenzij
het algemeen stedenbouwkundig belang even goed door de uitvoering van bouw- of
aanpassingswerken wordt gevrijwaard). De decreetgever heeft evenwel, vooral in het
belang van de overtreder, ook voorzien in de meerwaardesom als herstelmaatregel65. Het
is bijgevolg geoorloofd, en zelfs noodzakelijk, bij de beoordeling van de redelijkheid van
de gevorderde herstelmaatregel over te gaan tot de derde fase van de evenredigheidstest.
Aldus moet de rechter ook oordelen of het gevorderde herstel van de plaats in de
oorspronkelijke toestand voor de overtreder niet disproportioneel bezwarend is.
Deze beoordeling kan ertoe leiden dat het herstel van de plaats in de oorspronkelijke
toestand als kennelijk onredelijk wordt aangemerkt. Hierdoor wordt op de volle
handhaving van stedenbouwkundige voorschriften afgedongen. Dit is evenwel het
normale en onvermijdelijke gevolg van het feit dat de wetgever aan het bestuur een naar
redelijkheid uit te oefenen bevoegdheid heeft gegeven te kiezen tussen drie
herstelmaatregelen. Het feit dat de herstelvordering moet worden beschouwd als een
vordering tot “teruggave” in de zin van art. 44 Sw. doet hieraan evenmin afbreuk omdat,
volgens de uitdrukkelijke wil van de wetgever, die herstelvordering ook de betaling van
een meerwaardesom tot voorwerp kan hebben.
Het voorgaande doet geen afbreuk aan de voorrang van het algemeen
stedenbouwkundig belang op de privé-belangen van de overtreder. Zoals VAN GERVEN erop
wijst, leidt de toepassing van het proportionaliteitsbeginsel vaak tot een afweging van
middelen. De afweging tussen het algemeen stedenbouwkundig belang en het privébelang van de overtreder wordt niet in abstracte termen doorgevoerd maar neemt de vorm
aan van een voorkeur voor een middel ter behartiging van het algemeen
stedenbouwkundig belang (in casu de meerwaardesom) dat minder bezwarend is voor de
privé-belangen van de overtreder, zij het dat dit gebeurt enigszins ten koste van het
algemeen stedenbouwkundig belang dat met het voor de privé-belangen van de overtreder
minder bezwarende middel (namelijk de meerwaardesom) minder efficiënt wordt
bewerkstelligd dan met het voor de overtreder meer bezwarende middel van het herstel
van de plaats in de oorspronkelijke toestand66.
9. De verhouding tussen rechter en bestuur na buitentoepassingverklaring van het gevorderde herstel – De vraag is gerezen of de rechter nog bevoegd is om een herstelmaatregel op te leggen wanneer hij de herstelvordering van het bestuur onwettig heeft bevonden.
De rechter lijkt daartoe – behoudens nieuwe vordering van het bestuur of, uiteraard, een
vordering van een derde-benadeelde – niet bevoegd te zijn67. Het voorwerp van de vorde65 Supra nr. 5.
66 Vgl. W. VAN GERVEN, o.c. in De norm achter de regel. Wet, doel en algemene rechtsbeginselen, p.
13, nr. 12.
67 In die zin o.a. D.D’HOOGHE, “Het toezicht van de hoven en rechtbanken op de door de bevoegde
overheden gevorderde herstelmaatregel” (noot onder Cass. 4 december 1990), R.W. 1991-92, p. 121,

Nr. 323 - 15.6.04

HOF VAN CASSATIE

1071

ring is immers niet het “herstel” in abstracto maar wel de concreet gevorderde herstelmaatregel. Indien de rechter de herstelvordering kennelijk onredelijk bevindt, is bij hem
geen vordering meer aanhangig.
Deze oplossing respecteert de beoordelingsvrijheid van het bestuur. De vaststelling dat
een bepaalde herstelmaatregel onredelijk is, leidt immers nog niet tot de vaststelling dat
slechts één andere herstelmaatregel mogelijk is.
Een afwijzing van de ingestelde herstelvordering brengt overigens niet mee dat elke
handhaving uitgesloten is. Het bestuur kan immers eventueel een nieuwe herstelmaatregel
vorderen voor de burgerlijke rechter. Deze rechter is uiteraard wel gebonden door de
beslissing van de strafrechter die de voor hem ingestelde herstelvordering onwettig heeft
bevonden.
Tot een enigszins vergelijkbare oplossing is het Hof gekomen in het geval waarin het
bestuur een ingestelde herstelvordering wegens de toekenning van een door de rechter
onwettig bevonden regularisatievergunning heeft verzaakt of in het kader van een
onwettig bevonden vergelijk ervan afstand heeft gedaan. In dat geval verzet de
beoordelingsvrijheid van het bestuur zich ertegen dat de rechter na
buitentoepassingverklaring van de verzaking of afstand uitspraak zou doen over de
oorspronkelijke herstelvordering68.
10. De toetsingsbevoegdheid van de rechter na het decreet van 4 juni 2003 – Beoordeelt
de rechter voortaan de opportuniteit van de herstelvordering? – Zoals hierboven vermeld,
was de decreetgever van oordeel dat de toetsingsbevoegdheid van de rechter diende te
worden uitgebreid. De vraag rijst evenwel of de decreetgever wel de draagwijdte van de
rechterlijke toetsingsbevoegdheid correct heeft beoordeeld. Een welbegrepen toepassing
van het proportionaliteitsbeginsel – zoals dit tot uitdrukking komt in het arrest van 4 februari 2003, arrest dat de decreetgever bij de totstandkoming van het decreet van 4 juni
2003 wellicht niet bekend was – laat de rechter immers toe ook andere dan louter stedenbouwkundige belangen bij de beoordeling van de rechtmatigheid van de herstelvordering
te betrekken en af te wegen69. Uitgaande van een (te) restrictieve opvatting van het rechtmatigheidstoezicht kon men daarentegen de mening toegedaan zijn dat een dergelijke afweging van belangen neerkwam op een aan de rechter ontzegde opportuniteitsbeoordeling70. De “uitzonderlijke gevallen” die de decreetgever voor ogen had, krijgen evenwel
met een welbegrepen toepassing van het proportionaliteitsbeginsel een juiste oplossing.
Het gewijzigde art. 149, §1, eerste lid DORO lijkt dan ook te moeten worden
beschouwd als een bevestiging van die rechtspraak. De gewijzigde bepaling leidt dan ook
wat de toetsingsbevoegdheid van de rechter betreft, niet tot andere oplossingen.
Het woord “kan” in art. 149, §1, eerste lid DORO moet niet tot andere conclusies
nr. 7; F. DERUYCK, “De burgerrechtelijke gevolgen van stedenbouwmisdrijven” in Publiekrecht. De
doorwerking van het publiekrecht in het privaatrecht, p. 353, nr. 510; S. LUST, o.c., T.R.O.S. 1997, p.
246, nr. 64; S. DE TAEYE, Handhaving ruimtelijke ordening, Gent, Mys & Breesch, 1999, 66-67, nr.
156; I. MARTENS, o.c. in B. HUBEAU en P. POPELIER (ed.), Behoorlijk ruimtelijk ordenen, p. 32, nr. 30.
Deze oplossing was vooral onder het oude recht van belang: doordat een herstelvordering van het
bestuur niet langer aanhangig was, was de rechter vrij op vordering van de derde-benadeelde het
herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand te bevelen.
68 Cass., 8 april 2003, A.R. P.02.0791.N en P.03.1165.N.
69 Vgl. de uiteenzetting van de magistraat tijdens de hoorzitting bij de voorbereiding van het decreet
van 4 juni 2003, supra, nr. 2.
70 Het valt inderdaad op dat de auteurs in het arrest van 4 februari 2003 een verruiming van de
rechterlijke toezichtsmarge lezen (M. BOES, o.c., R.W. 2003-04, 613; G. DEBERSAQUES, o.c. in B.
HUBEAU en W. VANDEVYVERE (ed.), Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw, p. 888, nr. 186 en
voetnoot 557). Nochtans bevestigt het arrest slechts de marginale controle door de rechter op de
redelijkheid van de herstelmaatregel.
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leiden. Het werkwoord “kunnen” in een bepaling die een bevoegdheid toekent, heeft
verschillende mogelijke betekenissen. Het werkwoord kan tot uitdrukking brengen zowel
dat een instantie de macht heeft een bepaalde maatregel op te leggen als daartoe een vrije
keuzemogelijkheid heeft. In het eerste geval hoeft het woord “kunnen” niet noodzakelijk
te wijzen op een discretionaire bevoegdheid. Bovendien wijst het woord “kunnen” in
bepaalde gevallen erop dat een bepaalde toestand verschillende mogelijke gevolgen heeft
waartussen een keuze moet worden gemaakt71.
Het lijkt weinig verdedigbaar dat de uitdrukking “de rechtbank kan bevelen” zou
wijzen op een volstrekt vrije keuzemogelijkheid. Zoals uit de parlementaire voorbereiding
blijkt, beoogde de decreetgever niet zo een volstrekt vrije keuzemogelijkheid. Er zijn
bovendien
nog
andere
argumenten
om
een
dergelijke
discretionaire
beoordelingsbevoegdheid uit te sluiten.
In de eerste plaats: de besproken discretionaire bevoegdheid heeft niet alleen
betrekking op de keuze tussen de herstelmaatregelen maar ook op de beslissing al dan niet
een herstelmaatregel op te leggen. Het bestuur beoordeelt inderdaad de opportuniteit van
het instellen van een tot herstel strekkende vordering72. De herstelmaatregel strekt nu tot
handhaving van stedenbouwkundige voorschriften. Wanneer een herstelmaatregel
achterwege blijft, wordt de overtreding ongemoeid gelaten en wordt in dat concrete geval
aan de afdwingbaarheid van het overtreden stedenbouwkundige voorschrift afbreuk
gedaan73. Indien kan worden aanvaard dat het bestuur om praktische redenen bepaalde
lichte overtredingen ongemoeid laat74, lijkt het moeilijk te verantwoorden dat de rechter
zou kunnen beslissen over de opportuniteit van welke herstelmaatregel ook omdat hij
aldus zou beslissen over de opportuniteit van de toepassing van stedenbouwkundige
regels terwijl die toepassing nochtans rechtmatig is.
Men mag overigens niet over het hoofd zien dat de rechtelijke beoordeling van de
opportuniteit niet alleen moet worden geassocieerd met de oplegging van een mildere
herstelmaatregel dan het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand. Een
71 Zie J. PUT, Administratieve sancties in het socialezekerheidsrecht, p. 491, voetnoot 1869 met verwijzingen naar soortgelijke problemen in het socialezekerheidsrecht. Zie b.v. ook het advies van de
Raad van State bij art. 17 van het oorspronkelijke ontwerp van wet dat, na aanzienlijke amendering,
leidde tot de Stedenbouwwet van 22 december 1970 (Parl. St. Senaat 1968-69, 90). Vgl. art. 16 van
de wet van 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen dat bepaalt dat de rechtbank, onverminderd de toepassing van de strafwet, op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of van
de Ministers die de economische zaken en de middenstand onder hun bevoegdheid hebben, ofwel de
intrekking of de opschorting van de toelating ofwel de sluiting van de handelsvestiging kan bevelen.
Volgens niet-gepubliceerde rechtspraak geeft deze bepaling aan de rechter een “pouvoir d’appréciation”, bijvoorbeeld rekening houdend met de sociale gevolgen van de sluiting van de handelsvestiging
(B. PAQUES, “Chronique de jurisprudence: loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales”, Amén. 1992, 146).
72 Het bestuur heeft aldus niet alleen de keuze tussen drie herstelmaatregelen maar ook de keuze
tussen het al dan niet vorderen van een herstelmaatregel.
73 Daarbij moet worden opgemerkt dat alleen het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand, en, in mindere mate, de uitvoering van bouw- of aanpassingswerken strekken tot effectieve
handhaving van stedenbouwkundige voorschriften. De meerwaardesom vervult deze functie niet. De
meerwaardesom is dan ook op zichzelf al een belangrijke inperking van de afdwingbaarheid van de
stedenbouwkundige regels. Indien om praktische redenen – zoals de onvermijdelijke beperking van
tijd en middelen waarmee elk overheid te kampen heeft – kan worden aanvaard dat het bestuur niet in
de mogelijkheid verkeert elke overtreding te laten volgen met een herstelvordering, valt niet in te
zien op grond van welke redenen de rechter een beklaagde zou kunnen vrijstellen van elke herstelmaatregel met inbegrip van de meerwaardesom. Vgl. de uiteenzetting van de minister in de Verenigde Senaatscommissies: “het beoogde doel is derhalve, in een zodanig straffenpakket te voorzien, dat
men ervan verzekerd kan zijn dat ten minste een van die straffen zal worden toegepast telkens als de
wet wordt overtreden” (Parl. St. Senaat 1969-70, p. 66-67, nr. 525).
74 Zie in die zin Parl. St. Senaat 1969-70, p. 67-68, nr. 525.

Nr. 323 - 15.6.04

HOF VAN CASSATIE

1073

erkenning van de bevoegdheid van de rechter om de opportuniteit van de herstelmaatregel
te beoordelen, impliceert dat de rechter evengoed op grond van zijn beoordeling van de
opportuniteit het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand zou kunnen bevelen
in gevallen waarin het bestuur genoegen neemt met de meerwaardesom.
In de tweede plaats, en niet het minst, lijkt de opvatting dat de rechter de opportuniteit
van de herstelmaatregel zou kunnen beoordelen, over het hoofd te zien dat de rechter de
beslissing van het bestuur beoordeelt. Hoewel door de indiener van het amendement
tijdens de bespreking in de Vlaams Parlement het tegenovergestelde werd beweerd 75,
blijkt uit het gehele stelsel van art. 149 DORO dat het bestuur nog steeds als eerste
instantie een beslissing neemt over het instellen van de herstelvordering en over de keuze
van de herstelvordering en dat het bestuur ter zake over een zekere beleids- en
beoordelingsvrijheid beschikt. De fundamentele regels inzake de verhouding tussen
bestuur en rechter brengen mee dat de rechter de redelijkheid van die bestuurlijke
beslissing marginaal toetst.
In de derde plaats, en in dezelfde zin, kan erop worden gewezen dat de toekenning aan
de rechter van de bevoegdheid de opportuniteit van de herstelmaatregel te beoordelen,
haaks zou staan op de voorschriften die het bestuurlijk handelen aan beperkingen
onderwerpen:
– de voorrang van de vordering van de stedenbouwkundig inspecteur op de vordering
van het college van burgemeester en schepenen (art. 149, §1, vierde lid DORO) zou louter
theoretisch zijn aangezien de rechter, op vordering van één van deze twee overheden, om
het even welke herstelmaatregel zou kunnen opleggen;
– net zoals de opportuniteitsbeoordeling van het bestuur, zou ook het eensluidend 76
75 Supra, nr. 2.
76 Art. 149, §1, eerste en tweede lid DORO, zoals gewijzigd bij decreet van 4 juni 2003, voorzag in
het “eensluidend” advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid. Art. 48 van het decreet van 21
november 2003 “houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van
de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22
oktober 1996” (B.S. 29 januari 2004) heeft in het tweede lid van art. 149, §1 het woord “eensluidend”
geschrapt. Het vereiste van een “eensluidend” advies is evenwel in het eerste lid blijven staan. De indieners van het amendement dat tot deze bepaling leidde, gaven de volgende toelichting: “Met de
term ‘eensluidend’ in het eerste lid wordt bedoeld dat de vordering van het college van burgemeester
en schepenen of van de stedenbouwkundig inspecteur voor inbreuken van voor 1 mei 2000 slechts
kan worden ingediend voorzover de Hoge Raad voor het Herstelbeleid er zich mee akkoord verklaarde. De twee vermeldingen van de term ‘eensluidend’ zouden echter de indruk kunnen wekken dat het
advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid verplicht eensluidend moet zijn aan de vordering
van college van burgemeester en schepenen of stedenbouwkundig inspecteur. Dit was uiteraard niet
de bedoeling. Het woord ‘eensluidend’ moet in het tweede lid tweemaal geschrapt worden” (Parl. St.
Vl. Parl. 2002-03, p. 10, nr. 1800/3 en in dezelfde zin Parl. St. Vl. Parl. 2002-03, p. 21, nr. 1800/5).
Deze toelichting is niet duidelijk. Voor het instellen van de herstelvordering is het eensluidend advies
van de Hoge Raad vereist. Dit vereiste ligt in het eerste lid besloten en daaraan heeft de decreetgever
niet willen tornen. Dan is niet meteen duidelijk welk bezwaar bestaat tegen het woord eensluidend in
het tweede lid. De decreetgever was evenwel van oordeel dat het tweede lid tot verwarring aanleiding
kon geven. Die verwarring blijkt niet duidelijk uit de toelichting. De toelichting lijkt te moeten worden gelezen in die zin dat de decreetgever de adviesbevoegdheid van de Hoge Raad heeft willen vrijwaren door te verduidelijken dat de Hoge Raad niet verplicht is een met de ontwerpvordering overeenstemmend advies te verstrekken. Dit is evenwel evident: er is geen sprake van adviesbevoegdheid
indien de adviserende instantie verplicht zou zijn met het voorgelegde voorstel in te stemmen. Of
moet de toelichting worden gelezen in die zin dat de Hoge Raad wel een eensluidend advies moet geven wat betreft het “indienen” van de vordering (in het algemeen) maar dat de concreet gevorderde
herstelmaatregel niet moet overeenstemmen met wat de Hoge Raad adviseerde? Dat lijkt niet te stroken met de bedoeling van het decreet van 4 juni 2003 (vgl. Parl. St. Vl. Parl., p. 10, nr. 1566/1; p. 7,
nr. 1566/2 en p. 7 en 27, nr. 1566/7). Het voorwerp van de adviesbevoegdheid zou dan beperkt zijn;
het vereiste van een in die zin begrepen “eensluidend” advies zou echter tot gevolg hebben dat, in-

1074

HOF VAN CASSATIE

15.6.04 - Nr. 323

advies van de Hoge Raad (vereist krachtens het gewijzigde art. 149, §1, eerste lid DORO
voor elke vordering met betrekking tot vóór 1 mei 2000 begane overtredingen)
grotendeels zijn relevantie verliezen77;
– ook de uitdrukkelijke motivering van de vordering tot het opleggen van bouw- of
aanpassingswerken of van de meerwaardesom (art. 149, §3, eerste lid DORO) zou nog
van weinig praktisch belang zijn.
Ten slotte moet worden onderstreept dat indien de rechterlijke beslissing over de
herstelvordering inderdaad op een opportuniteitsoordeel zou neerkomen, moeilijk valt in
te zien hoe deze beslissing, behoudens wat de formele aspecten ervan betreft, voor het
Hof van Cassatie zou kunnen worden aangevochten 78. De enige vraag die nog zou kunnen
rijzen is of het opportuniteitsoordeel van de feitenrechter wel redelijk is. Maar de
beoordeling van de redelijkheid van dergelijk opportuniteitsoordeel veronderstelt een
beoordeling van feiten en daartoe is het Hof niet bevoegd.
11. De toetsingsbevoegdheid van de rechter na het decreet van 4 juni 2003 bij kennelijke onredelijkheid van de herstelvordering – Het bestreden arrest oordeelt dat de rechter
een onredelijke herstelvordering, waarbij het onredelijk karakter niet langer kennelijk
hoeft te zijn, kan afwijzen. De vraag rijst of het gewijzigde art. 149, §1, eerste lid DORO
inderdaad zo een gewijzigd beoordelingskader meebrengt.
Deze vraag moet m.i. ontkennend worden beantwoord. Zoals hierboven werd
opgemerkt79, beoordeelt de rechter ook na het decreet van 4 juni 2003 nog steeds de
beslissing van het bestuur. De rechter dient niet zelf de redelijke herstelmaatregel te
bepalen. Hij moet alleen beoordelen of het bestuur in redelijkheid is kunnen komen tot de
beslissing een bepaalde wijze van herstel te vorderen. Rekening houdend met de beleidsen beoordelingsvrijheid van het bestuur kan hij die beslissing slechts marginaal toetsen.
Aldus wijst hij de herstelvordering slechts af indien zij kennelijk onredelijk is. Het begrip
“kennelijke onredelijkheid” is daarbij niet het criterium op basis waarvan de gevorderde
herstelmaatregel wordt beoordeeld. Het brengt daarentegen de wijze tot uitdrukking
waarop de rechter de bestuurlijke beslissing op zijn redelijkheid beoordeelt80, namelijk
met de terughoudendheid die de discretionaire bevoegdheid van het bestuur vereist.
Het is weliswaar mogelijk dat de rechter bij de beoordeling van een bestuurlijke
beslissing over dezelfde beoordelingsbevoegdheid als het bestuur zou beschikken; dit is

dien de Hoge Raad slechts restrictief herstelvorderingen zou toelaten, de mogelijkheid tot het instellen van om het even welke herstelvordering, ook die van de meerwaarde, aanzienlijk zou worden ingeperkt. Tenslotte zou het tweede lid ook nog tot verwarring aanleiding kunnen geven indien de begrippen “eensluidend” en “eenparig” niet uit elkaar zouden worden gehouden: de vordering kan
slechts worden ingesteld na eensluidend advies van de Hoge Raad (eerste lid), maar binnen de Hoge
Raad moet het advies niet met eenparigheid worden gegeven. Maar zo een verwarring blijkt niet uit
de toelichting. Alles samengenomen lijkt de meest waarschijnlijke hypothese dat de decreetgever de
(zinloze) interpretatie heeft willen uitsluiten dat de Hoge Raad verplicht zou zijn een met de ontwerpvordering overeenstemmend advies te verstrekken.
77 Behoudens in zoverre het eensluidend advies van de Hoge Raad een voorwaarde uitmaakt voor
het instellen van de herstelvordering.
78 Vgl. de opvatting van de decreetgever bij de voorbereiding van het decreet van 4 juni 2003 (supra,
nr. 2). Op te merken valt dat ook de controle door het Hof op de beslissing van de feitenrechter over
de rechtmatigheid van de herstelvordering beperkt is. Zie Cass., 13 mei 2003, A.R. P.02.1621.N: het
staat aan de rechter in feite te oordelen of de herstelvordering van de stedenbouwkundige inspecteur
al dan niet berust op machtsafwending of machtsoverschrijding, en of zij redelijk is; het Hof gaat alleen na of de rechter uit de door hem vastgestelde feiten geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord.
79 Supra, nr. 10.
80 Zie in die zin J. PUT, Administratieve sancties in het socialezekerheidsrecht, p. 497, nr. 581.
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niettemin slechts denkbaar voor zover het niet gaat over specifiek bestuurlijke taken81.
Sinds de Stedenbouwet van 1962 wordt het bepalen van de herstelmaatregel als een
bevoegdheid van het bestuur opgevat en uit de parlementaire voorbereiding van het
decreet van 4 juni 2003 blijkt niet dat de decreetgever met dat stelsel heeft willen breken.
Zoals ik eerder betoogde, maakt de herstelmaatregel niet een “straf” of “sanctie” uit
maar strekt zij tot handhaving van de stedenbouwkundige voorschriften82 en aldus tot de
handhaving van een goede ruimtelijke ordening. Het is een zaak van het bestuur hierover
met de nodige beleids- en beoordelingsvrijheid te beslissen. Voorstanders van een
opportuniteitsbeoordeling door de rechter stellen daarentegen het bevel van herstel gelijk
aan een straf; zoals voor de geldboete of de gevangenisstraf zou de rechter dan vrij
moeten oordelen over de evenredigheid van de op te leggen straf met de ernst van de
overtreding83.
12. De toetsingsbevoegdheid van de rechter na het decreet van 4 juni 2003 – Kan de
rechter voortaan zelf de toepasselijke herstelmaatregel bepalen na de herstelvordering als
onrechtmatig te hebben afgewezen? – De vraag of de rechter zelf een herstelmaatregel
kan opleggen nadat hij de vordering van het bestuur als kennelijk onredelijk heeft afgewezen, lijkt voortgaande op de bewoordingen van art. 149 DORO, zoals voorheen 84, ontkennend te moeten worden beantwoord. De rechtbank kan weliswaar één van de drie herstelmaatregelen bevelen maar, aldus de tweede zin van het eerste lid, “dit gebeurt op vordering van de stedenbouwkundig inspecteur of van het college van burgemeester en schepenen (…)”. Die vordering is evenwel niet in het algemeen gericht op “herstel” op welke
wijze ook, maar heeft één van de drie herstelmaatregelen tot voorwerp. Indien die ingestelde vordering onwettig wordt bevonden, is geen vordering tot herstel meer aanhangig,
tenzij wanneer het bestuur in ondergeschikte orde een andere herstelmaatregel zou hebben
gevorderd of wanneer de rechter het bestuur daartoe zou hebben uitgenodigd.
Deze oplossing vloeit ook voort uit de vaststelling dat het bestuur, naast de optie om
géén herstel te vorderen, kan kiezen tussen drie herstelmaatregelen. De vaststelling dat de
ingestelde vordering onwettig is, laat in de regel de keuze tussen de twee andere herstelmaatregelen open. Dit is slechts anders wanneer de rechter zou oordelen dat het bestuur in
redelijkheid slechts één herstelmaatregel zou kunnen vorderen. Inzake stedenbouw is de
rechter echter niet bevoegd ambtshalve een herstelmaatregel op te leggen. Vanuit dat oogpunt blijft een daartoe strekkende vordering van het bestuur vereist. Het Hof aanvaardt
wel dat de rechter bij de bepaling van de modaliteiten van een bepaalde vorm van herstel
niet gebonden is door de keuze van het bestuur85.
Het bestreden arrest heeft aldus terecht geoordeeld dat het niet aan de rechter staat zich
in de plaats te stellen van de bestuurlijke overheid voor de eventuele keuze van een andere
herstelmaatregel dan het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand.
81 J. PUT wijst hierop in verband met het toezicht door de rechter met volle rechtsmacht op
administratieve sancties in het socialezekerheidsrecht, een materie die hij, in tegenstelling tot
ruimtelijke ordening, niet rekent tot de typische bestuurlijke taken: J. P UT, Administratieve sancties in
het socialezekerheidsrecht, p. 526-527, nr. 625 en p. 528-529, nr. 626. met verwijzing naar nr. 590 op
p. 501-502.
82 Conclusie voor Cass., 24 februari 2004, A.R. P.03.1143.N, nr. 17. Vgl. in dezelfde zin R.
VEKEMAN, o.c., T.Gem. 2003, 245.
83 Aldus ook de indiener van het – afgewezen – amendement dat ertoe strekte in art. 155, §2, eerste
lid C.W.A.T.U.P. het woord “ordonne” te vervangen door “peut ordonner”: Parl. St. Waals Parl.
1996-97, p. 297, nr. 233/222. In dezelfde zin werd in verband met het arrest van het Hof van 18 april
1985 (supra, nr. 6 en voetnoot 36) opgemerkt dat de taak van de rechter dezelfde is als bij het bepalen
van de strafmaat die aangepast moet zijn aan de ernst van de bewezen verklaarde inbreuken en aan de
schuld van de beklaagde: S. LUST, o.c. , T.R.O.S. 1997, p. 239, nr. 44.
84 Supra nr. 9.
85 Cass. 25 september 1990, A.R. nr. 4073, nr. 38.
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13. Conclusie – Met de overwegingen van het bestreden arrest dat het gewijzigde art.
149, §1, eerste lid DORO aan de rechter de mogelijkheid geeft enige opportuniteitsbeoordeling te maken en dat de rechter een onredelijke herstelvordering kan afwijzen waarbij
het onredelijk karakter niet langer kennelijk hoeft te zijn, kan om de bovenvermelde redenen niet worden ingestemd.
Dit hoeft evenwel niet te leiden tot cassatie. De appèlrechters stellen immers vast dat in
deze zaak de herstelvordering als kennelijk onredelijk moet worden bestempeld aangezien
de vastgestelde gegevens meebrengen dat het voordeel voor de goede ruimtelijke
ordening door het herstel geenszins opweegt tegen de last die daaruit voor de beide
beklaagden voortvloeit.
Anders dan eiser tot cassatie aanvoert, zijn de appèlrechters niet tot een
opportuniteitsbeoordeling overgegaan. De voormelde vaststelling verantwoordt naar recht
de beslissing de herstelvordering buiten toepassing te laten. Er bestaat dan ook geen
aanleiding tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Arbitragehof.
Conclusie: verwerping.
ARREST

(A.R. P.04.0237.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 2 januari 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser sub II stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit
arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
De eisers sub I stellen geen middel voor.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de eiser sub II
Overwegende dat het cassatieberoep, in zoverre het gericht is tegen de beslissing op de strafvordering die eiser niet kan grieven, bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk is;
B. Onderzoek van het middel
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het onderdeel aanvoert dat de appèlrechters, door artikel
149, §1, eerste lid Stedenbouwdecreet 1999, zoals gewijzigd bij artikel 8, 1° van
het decreet van 4 juni 2003, uit te leggen in die zin dat de feitenrechter voortaan
de bevoegdheid heeft om ook buiten het geval van kennelijke onredelijkheid de
opportuniteit van de herstelvordering te beoordelen, onder meer "de fundamentele beginselen die de verhouding regelen tussen de administratie en de rechtscolleges verhinderen", miskennen;
Overwegende dat het Hof bevoegd is na te gaan of de feitenrechter, bij de uitlegging van de wettelijke bepalingen, niet de Grondwet heeft geschonden;

Nr. 323 - 15.6.04

HOF VAN CASSATIE

1077

Overwegende dat artikel 149, §1, eerste lid Stedebouwdecreet 1999, zoals gewijzigd, bepaalt: "Naast de straf kan de rechtbank bevelen de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige gebruik te staken, en/of bouwof aanpassingswerken uit te voeren en/of een geldsom te betalen gelijk aan de
meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft verkregen (...)";
Overwegende dat deze bepaling moet worden gelezen in de context van artikel
159 Grondwet, krachtens hetwelk de hoven en rechtbanken geen gevolg geven
aan de bestuurshandelingen die niet met de wetten overeenstemmen;
Dat krachtens die laatste bepaling, het tot de bevoegdheid van de rechter behoort om de vordering bedoeld in artikel 149 Stedenbouwdecreet op haar externe
en interne wettigheid te toetsen en te onderzoeken of ze strookt met de wet dan
wel of ze op machtsoverschrijding of machtsafwending berust;
Dat meer bepaald de rechter moet nagaan of de beslissing van het bevoegde
bestuur om een bepaalde herstelmaatregel te vorderen, uitsluitend met het oog op
de goede ruimtelijke ordening is genomen;
Dat mocht blijken dat de vordering van de overheid steunt op motieven die
vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een opvatting van de goede ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is, de rechter deze vordering zonder gevolg moet laten;
Dat het hem evenwel niet behoort de opportuniteit van de gevorderde maatregel te beoordelen;
Overwegende dat de appèlrechters, naast de motivering die het onderdeel aanhaalt, ook vaststellen dat "samen beschouwd (...) deze gegevens mee(brengen)
dat de herstelvordering als - overigens kennelijk - onredelijk moet worden bestempeld; zij (...) mee(brengen) dat het voordeel voor de goede ruimtelijke ordening door het herstel geenszins opweegt tegen de last die daaruit voor de beide
(verweerders) voortvloeit";
Overwegende dat de appèlrechters aldus niet de opportuniteit van de herstelvordering beoordelen maar die vordering op haar wettigheid toetsen waarbij zij
vaststellen dat de gevorderde maatregel van herstel in de vorige staat in geen geval is te verantwoorden door de vereisten van een goede ruimtelijke ordening;
Overwegende dat het onderdeel dat voor het overige geheel ervan uitgaat dat
de appèlrechters uitsluitend de opportuniteit van de herstelvordering beoordelen,
geen verder antwoord behoeft;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel het Hof verzoekt om, indien het zou oordelen
dat het bedoelde artikel 149, §1, eerste lid Stedenbouwdecreet, de feitenrechter
zou toelaten ook de opportuniteit van de herstelvordering te beoordelen, twee
prejudiciële vragen te stellen aan het Arbitragehof;
Dat zoals blijkt uit het antwoord op het eerste onderdeel, het Hof deze uitlegging van het decreet niet bijtreedt, zodat de vragen niet moeten worden gesteld;
C. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
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Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
15 juni 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. P. De Wilde, Gent, V. Tollenaere, Gent, J.M. Kluyskens, Gent en H. D'Haenens, Gent.

Nr. 324
2° KAMER - 15 juni 2004

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 7 - STRAFZAKEN - STRAFBEPALING - LEGALITEIT - MISDRIJF - OMSCHRIJVING - VEREISTEN.
2º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ART. 15 - STRAFZAKEN STRAFBEPALING - LEGALITEIT - MISDRIJF - OMSCHRIJVING - VEREISTEN.
3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALGEMEEN STRAFBEPALING - LEGALITEIT - MISDRIJF - OMSCHRIJVING - VEREISTEN.
4º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - ALGEMEEN - OMSCHRIJVING STRAFBEPALING - LEGALITEIT - VEREISTEN.
5º STEDENBOUW — SANCTIES - WEDERRECHTELIJK UITGEVOERDE WERKEN INSTANDHOUDING - NIET GELDEN VAN STRAFSANCTIE - ONAANVAARDBARE STEDENBOUWKUNDIGE
HINDER VOOR DE OMWONENDEN - STRAFBEPALING - LEGALITEIT - MISDRIJF - OMSCHRIJVING.
6º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - STEDENBOUW - HERSTELVORDERING BEOORDELING DOOR DE RECHTER - GRENZEN.
7º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - GRENZEN.
1º, 2°, 3° en 4° De legaliteit van een strafbepaling vereist dat ze, op zichzelf of in context
met andere bepalingen gelezen, op voldoende precieze wijze de strafbaar gestelde
gedraging omschrijft; aan deze vereiste is voldaan wanneer het voor hen op wie de
strafbepaling toepasselijk is, mogelijk is om op grond ervan de feiten en nalatigheden te
kennen die hun strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen, zelfs als de nadere
omschrijving hiervan wordt overgelaten aan de rechter1. (Art. 7 E.V.R.M.; Art. 15
I.V.B.P.R.; Art. 12, tweede lid G.W. 1994; Art. 2 Sw.; Art. 1 V.T.Sv.)
5º Artikel 146, derde lid van het Decreet van het Vlaams Parlement van 18 mei 1999
1 Cass., 25 november 1997, A.R. P.96.1187.N, nr. 504.
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houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, krachtens hetwelk de strafsanctie
voor het instandhouden van inbreuken, bedoeld in artikel 146, eerste lid, 1°, 2°, 3°, 6° en
7° niet geldt voor zover, onder meer, de handelingen, werken, wijzigingen of het strijdige
gebruik geen onaanvaardbare stedenbouwkundige hinder veroorzaken voor de
omwonenden, maakt het voor een beklaagde mogelijk de feiten en nalatigheden te
kennen die zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen2. (Art. 146, derde lid Decr.
Vl. Parlement 18 mei 1999)
6º en 7° Het behoort tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht de herstelvordering
inzake stedenbouw op haar externe en interne wettigheid te toetsen en te onderzoeken
of ze strookt met de wet dan wel op machtsoverschrijding of machtsafwending berust
terwijl het niet aan de rechter staat de opportuniteit van die vordering te beoordelen;
hierbij gaat de rechter na of de beslissing van het bestuur om een bepaalde
herstelmaatregel te vorderen uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is
genomen en hij moet de vordering die steunt op motieven die vreemd zijn aan de
ruimtelijke ordening of op een opvatting van de goede ruimtelijke ordening die kennelijk
onredelijk is, zonder gevolg laten3 4. (Art. 159 G.W. 1994; Art. 149 Decr. Vl. Parlement 18
mei 1999)
(H. e.a. T. V.)

ARREST

(A.R. P.04.0358.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 14 januari 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiseressen stellen in een memorie vier middelen voor. Die memorie is aan
dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat in zoverre de eiseressen een schending van de Grondwet
door artikel 146 Stedenbouwdecreet 1999 aanvoeren, het onderzoek daarvan het
Hof zou verplichten tot een grondwettigheidonderzoek waartoe het niet bevoegd
is;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat voor het overige aan de legaliteitvereiste zoals bedoeld in de
artikelen 7 E.V.R.M. en 15 I.V.B.P.R., is voldaan wanneer een strafbepaling, op
zichzelf of in context met andere bepalingen gelezen, op voldoende precieze wij2 Art. 146, derde lid Decr.Vl.Parl. 18 mei 1999, zoals gewijzigd door art. 7 Decr.Vl.Parl. 4 juni 2003
(B.S. 22 augustus 2003).
3 Cass., 4 feb. 2003, A.R. P.01.1462.N, nr. 80.
4 Art. 149 Decr.Vl.Parl. 18 mei 1999, zoals gewijzigd door art. 8, 1° Decr.Vl.Parl. 4 juni 2003.
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ze de strafbaar gestelde gedraging omschrijft;
Dat aan deze vereiste is voldaan wanneer het voor hen op wie de strafbepaling
toepasselijk is, mogelijk is om op grond ervan de feiten en nalatigheden te kennen die hun strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen, zelfs als de nadere
omschrijving hiervan wordt overgelaten aan de rechter;
Overwegende dat artikel 146, derde lid Stedenbouwdecreet 1999, onder meer
bepaalt dat de strafsanctie voor het instandhouden van inbreuken, bedoeld in artikel 146, eerste lid, 1°, 2°, 3°, 6° en 7° Stedenbouwdecreet 1999, niet geldt voorzover de handelingen, werken, wijzigingen of het strijdige gebruik geen onaanvaardbare stedenbouwkundige hinder veroorzaken voor de omwonenden;
Overwegende dat, anders dan het middel aanvoert, die bepaling het mogelijk
maakt voor een beklaagde de feiten en nalatigheden te kennen die zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengt;
Dat deze bepaling bijgevolg aan de legaliteitsvereiste voldoet;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
2. Tweede middel
Overwegende dat, anders dan het middel aanvoert, de appèlrechters oordelen
dat de instandhouding van de wederrechtelijk opgerichte bouwwerken van de telastlegging C.III "(...) voor de omwonenden een onaanvaardbare stedenbouwkundige hinder uit(maakt) waarbij geen vergelijking meer bestaat met het kleine
bedrijf dat ter plaatse in 1953 gevestigd werd";
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
3. Derde middel
Overwegende dat artikel 149, §1, eerste lid Stedenbouwdecreet 1999 moet
worden gelezen in context van artikel 159 Grondwet, krachtens hetwelk de hoven en rechtbanken geen gevolg geven aan de bestuurshandelingen die niet met
de wetten overeenstemmen;
Dat krachtens die laatste bepaling, het tot de bevoegdheid van de rechter behoort om de vordering bedoeld in artikel 149 Stedenbouwdecreet op haar externe
en interne wettigheid te toetsen en te onderzoeken of ze strookt met de wet dan
wel of ze op machtsoverschrijding of machtsafwending berust;
Dat meer bepaald de rechter moet nagaan of de beslissing van het bevoegde
bestuur om een bepaalde herstelmaatregel te vorderen, uitsluitend met het oog op
de goede ruimtelijke ordening is genomen;
Dat mocht blijken dat de vordering van de overheid steunt op motieven die
vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een opvatting van de goede ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is, de rechter deze vordering zonder gevolg moet laten;
Dat het hem evenwel niet behoort de opportuniteit van de gevorderde maatregel te beoordelen;
Dat het middel faalt naar recht;
4. Vierde middel
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Overwegende dat het middel opkomt tegen de beoordeling van feiten door de
rechter en het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is;
Dat het middel 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 de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.
15 juni 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. L. Van Hout, Mechelen en F. Borremans, Mechelen.

Nr. 325
2° KAMER - 15 juni 2004

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN VOOR MEMORIES
EN STUKKEN - MEMORIE - LAATTIJDIGE NEERLEGGING - OVERMACHT.
De memorie die werd neergelegd buiten de termijn van twee maanden bepaald bij artikel
420bis strafvordering is niet ontvankelijk; de omstandigheid dat de datum van inschrijving
van de zaak op de algemene rol niet kan worden afgeleid uit de wet en niet ter kennis
werd gebracht is geen overmacht1. (Art. 420bis Sv.)
(V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.04.0457.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 13 februari 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser sub I stelt geen middel voor.
De eiser sub II stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit
1 Zie Cass., 29 juni 1999, A.R. P.99.0801.N, nr. 409.
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arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van de memorie
Overwegende dat de memorie werd neergelegd buiten de termijn van twee
maanden bepaald bij artikel 420bis Wetboek van Strafvordering, de zaak ingeschreven zijnde op de algemene rol van het Hof op 22 maart 2004;
Overwegende dat de eiser sub II niet aanvoert dat hij of zijn raadsman op de
griffie van het Hof geen kennis hebben kunnen nemen van de datum van inschrijving; dat de omstandigheid dat die datum niet kan worden afgeleid uit de
wet en niet ter kennis van de eiser of diens raadsman werd gebracht, daaraan niet
afdoet en geen overmacht is;
Dat de memorie niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het middel dat niet de ontvankelijkheid van de memorie betreft, geen antwoord behoeft;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
15 juni 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaat: mr. D. Frejlich, Antwerpen.

Nr. 326
2° KAMER - 15 juni 2004

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - HOGE COMMISSIE
TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - CASSATIEBEROEP DOOR RAADSMAN VAN
GEÏNTERNEERDE - VERKLARING VAN CASSATIEBEROEP AAN GEMACHTIGDE IN INRICHTING GELDIGHEID.
2º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — HOGE COMMISSIE CASSATIEBEROEP DOOR RAADSMAN VAN GEÏNTERNEERDE - VERKLARING VAN CASSATIEBEROEP AAN
GEMACHTIGDE IN INRICHTING - GELDIGHEID.
1º en 2° Ontvankelijk cassatieberoep tegen een beslissing van de Hoge commissie tot
bescherming van de maatschappij kan worden ingesteld door de raadsman van de
geïnterneerde bij wijze van een verklaring aan de afgevaardigde van de directeur van de
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inrichting1 (Impliciete oplossing).
(C.)

ARREST

(A.R. P.04.0712.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 8 april 2004 gewezen door
de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt geen middel voor.
IV. Beslissing van het Hof
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.
1 Overeenkomstig artikel 19bis van de wet van 9 april 1930, zoals ingevoegd bij wet van 10 feb.
1998 (B.S. 18 maart 1998) en gewijzigd bij wet van 25 feb. 2003 (B.S. 28 april 2003), kan de
advocaat van de geïnterneerde hoger beroep instellen tegen de beslissing van de commissie tot
bescherming van de maatschappij tot afwijzing van het verzoek om invrijheidstelling.
Dit hoger beroep door de raadsman van de geïnterneerde wordt krachtens voornoemd art. 19bis,
ingesteld hetzij door een verklaring afgelegd op het secretariaat van de commissie tot bescherming
van de maatschappij die de beslissing gewezen heeft, hetzij door een verklaring afgelegd ter griffie
van de inrichting voor de bescherming van de maatschappij of van de ervan afhangende
psychiatrische inrichting waarin de geïnterneerde is opgenomen.
Die regeling houdt aldus een uitbreiding in van artikel 1 van de wet van 25 juli 1893 betreffende de
verklaringen van hoger beroep of van voorziening in cassatie van de gedetineerde of geïnterneerde
personen, in de centrale gevangenissen, de huizen van verzekering, de huizen van arrest en de
inrichtingen voorzien bij de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij dat bepaalt dat
de verklaringen van hoger beroep of van voorziening in verbreking in strafzaken door de personen
die er opgesloten of geïnterneerd zijn, aan de bestuurders van die inrichtingen of aan hun
gemachtigde worden gedaan en dat die verklaringen dezelfde uitwerking hebben als die ter griffie of
door de griffier ontvangen.
Bij wet van 25 feb. 2003 (B.S. 28 april 2003) werd in de wet van 9 april 1930 een artikel 19ter
ingevoegd dat luidt dat het cassatieberoep tegen een door de Hoge commissie tot bescherming van de
maatschappij genomen beslissing die de beslissing tot afwijzing van het verzoek tot invrijheidstelling
bevestigt of die het verzet van de procureur des Konings tegen de beslissing tot invrijheidstelling van
de geïnterneerde gegrond verklaart, alleen door de advocaat van de geïnterneerde kan worden
ingesteld.
In tegenstelling tot hetgeen het geval is in artikel 19bis wordt in art. 19ter niet gespecificeerd op
welke wijze het cassatieberoep ingesteld wordt.
Te dezen oordeelt het Hof dat het in art. 19ter bedoelde cassatieberoep - dat uiteraard net zoals het
hoger beroep van art. 19bis enkel door de advocaat kan worden ingesteld - ook ter griffie van de
inrichting waar de geïnterneerde verblijft kan worden ingesteld. MDS.
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15 juni 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal.

Nr. 327
2° KAMER - 16 juni 2004

WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 —
REGLEMENTSBEPALINGEN — ART. 59 - ART. 59.13 - VASTSTELLINGEN VAN DE POLITIE SNELHEIDSBEPERKING - OVERSCHRIJDING - NIET-PRIORITAIR VOERTUIG - WETTIGHEID.
Krachtens art. 59.13 Wegverkeersreglement zijn de bepalingen van art. 11 van dat
reglement niet alleen niet van toepassing op de prioritaire voertuigen, maar ook op de
voertuigen die door de bevoegde agenten worden gebruikt in de gevallen die
verantwoord worden door de dringende noodzakelijkheid van hun opdracht. (Art. 59.13
Wegverkeersreglement 1975)
(F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1723.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 28 november 2003 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat eiser het bestreden vonnis verwijt dat het een telastlegging
van overdreven snelheid bewezen verklaart, terwijl de vaststelling van de feiten
door de verbalisanten onwettig is, wat de vervolgingen niet-ontvankelijk maakt;
Overwegende dat het middel, in zoverre het kritiek uitoefent op de feitelijke
beoordeling van de gegevens van de zaak door de rechtbank in hoger beroep of,
voor het onderzoek ervan, een onderzoek van feiten vereist, waarvoor het Hof
niet bevoegd is, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het tevens niet ontvankelijk is, in zoverre het de schending
van de artikelen 12 en 14 van de Grondwet aanvoert, zonder te verduidelijken in
hoeverre het vonnis die bepalingen zou hebben geschonden, en in zoverre het tevens de schending aanvoert van artikel 62 van het koninklijk besluit van 16
maart 1968 houdende coördinatie van de wetten betreffende de politie over het
wegverkeer, dat betrekking heeft op de bewijskracht van de processen-verbaal,
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en niet op de wettigheid ervan, dat het enige is wat betwist wordt;
Overwegende dat eiser betoogt dat alleen een prioritair voertuig in de zin van
artikel 37 van het Wegverkeersreglement de bij artikel 11 van dat reglement bedoelde snelheidsbeperkingen mag overschrijden;
Overwegende, evenwel, dat krachtens artikel 59.13 van dat wetboek, de bepalingen van artikel 11 niet alleen niet van toepassing zijn op de prioritaire voertuigen, maar ook op de voertuigen die door de bevoegde agenten worden gebruikt
in de gevallen die verantwoord worden door de dringende noodzakelijkheid van
hun opdracht;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende, voor het overige, dat het bestreden vonnis vermeldt dat "de verbalisanten het voertuig [van eiser], die met een snelheid van 176 km/u reed, gevolgd en vervolgens onderschept hebben; dat het onderscheppen van een voertuig waarvan de snelheid een gevaar vormt voor de andere weggebruikers, wel
degelijk een dringende opdracht vormt in de zin van artikel 59.13 [van het Wegverkeersreglement]; dat [eiser] meent dat de verbalisanten sneller een einde hadden moeten maken aan het misdrijf en dat ze dit gedurende drie minuten hebben
laten voortduren, in de hoop een misdrijf te kunnen vaststellen; dat de verbalisanten net het misdrijf dienden vast te stellen alvorens [eiser] te onderscheppen,
aangezien alleen die vaststelling het onderscheppen kon verantwoorden"; dat het
eveneens beslist "dat alleen het feit een voertuig te achtervolgen, geen aansporing of uitlokking vormt om sneller te rijden";
Dat de appèlrechters hun beslissing aldus 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 en dat de beslissing geen enkele onwettigheid bevat die eiser schade
kan berokkenen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
16 juni 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. P.-B. Lejeune, Luik.

Nr. 328
2° KAMER - 16 juni 2004

RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — ART. 8 ART. 8.2 - STRAFZAKEN - HERROEPING VAN HET PROBATIE-UITSTEL - EVENREDIGHEIDSBEGINSEL -
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MISKENNING.
Uit de omstandigheid alleen dat de rechter het probatie-uitstel heeft herroepen met
toepassing van art. 14, §2 Probatiewet, kan geen miskenning worden afgeleid van het
evenredigheidsbeginsel dat m.n. is vervat in art. 8.2 E.V.R.M. (Art. 8.2 E.V.R.M.)
(V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0428.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 februari 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, luidens artikel 14, §2 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, het probatie-uitstel kan worden
herroepen indien degene op wie die maatregel betrekking heeft, de opgelegde
voorwaarden niet naleeft;
Overwegende dat uit de omstandigheid alleen dat de rechter het probatie-uitstel heeft herroepen met toepassing van die bepaling, geen miskenning kan worden afgeleid van het evenredigheidsbeginsel, dat met name is vervat in artikel
8.2 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
16 juni 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. M. Nève, Luik.
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Nr. 329
2° KAMER - 16 juni 2004

1º HOF VAN ASSISEN — ALLERLEI - BESCHULDIGDE - DAGVAARDING OM TE VERSCHIJNEN
- AFSTAND VAN DE TERMIJN VAN TWEE MAANDEN - GELDIGHEID.
2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - HOF VAN ASSISEN DAGVAARDING OM TE VERSCHIJNEN - AFSTAND VAN DE TERMIJN VAN TWEE MAANDEN - NIETNALEVING - MIDDEL DAT VOOR HET EERST WORDT AANGEVOERD VOOR HET HOF ONTVANKELIJKHEID.
1º De beschuldigde die niet uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van de termijn van
dagvaarding van twee maanden en die zich daarop wil beroepen, moet de niet-naleving
ervan ten laatste bij de opening van de zitting en vóór elke exceptie of verweer
aanvoeren. (Art. 295 Sv.)
2º Het middel dat de niet-naleving van de bij art. 295 Sv. bepaalde termijn van twee
maanden voor het eerst voor het Hof aanvoert, is niet ontvankelijk.
(K. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0583.F)

I. Bestreden beslissingen
De cassatieberoepen sub I en III zijn gericht tegen het arrest, op 19 maart 2004
onder het nummer 2048 gewezen door het Hof van Assisen van het bestuurlijk
arrondissement Brussel-Hoofdstad.
Het cassatieberoep sub II is gericht tegen het arrest dat dezelfde dag onder het
nummer 2049 is gewezen door datzelfde gerecht.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. Op het cassatieberoep sub III gericht tegen het arrest met nummer 2048 dat
uitspraak doet over de tegen eiser ingestelde strafvordering:
Overwegende dat eiser, bij de op 11 juni 2004 op de griffie van het Hof neergelegde akte, afstand doet van zijn cassatieberoep;
B. Op het cassatieberoep sub I gericht tegen het arrest met nummer 2048 dat
uitspraak doet over de tegen eiser ingestelde strafvordering:
Over het middel:
Overwegende dat eiser uiteenzet dat hij werd gedagvaard om op de terechtzitting van 15 maart 2004 te verschijnen voor het Hof van Assisen van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad, terwijl het dagvaardings-bevel dat op 29
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januari 2004 was opgesteld door de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te
Brussel, hem pas op 3 februari 2004 is betekend;
Dat hij betoogt dat de termijn van twee maanden, die bepaald is in artikel 295
van het Wetboek van Strafvordering en waarvan hij niet uitdrukkelijk afstand
heeft gedaan, niet is nageleefd, zodat het arrest van 19 maart 2004 dat hem veroordeelt tot levenslange opsluiting, nietig is;
Overwegende, evenwel, dat krachtens artikel 295, de beschuldigde die niet uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van de termijn van twee maanden en die zich
daarop wil beroepen, de niet-naleving ervan ten laatste bij de opening van de zitting en vóór alle exceptie of verweer moet aanvoeren;
Dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat eiser de
niet-naleving van die termijn heeft aangevoerd voor het hof van assisen;
Dat het middel, dat voor het eerst voor het Hof wordt aangevoerd, 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;
C. Op het cassatieberoep sub II gericht tegen het arrest met nummer 2049 dat
uitspraak doet over de door verweerster tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering:
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep, dat eiser heeft ingesteld
op de griffie van de gevangenis en dat gericht is tegen het arrest met nummer
2048;
Verwerpt de andere twee cassatieberoepen;
Veroordeelt eiser in de kosten.
16 juni 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. C. Calewaert, Brussel, J. Vossen, Brussel en I. Saels, Brussel.

Nr. 330
2° KAMER - 16 juni 2004

AANRANDING VAN EERBAARHEID EN VERKRACHTING - AANRANDING
VAN DE EERBAARHEID - BEGRIP.
Een verkrachting kan tevens een aanranding van de eerbaarheid zijn1. (Artt. 372, 373 en
374 Sw.)
1 Zie Cass., 8 dec. 1981, A.C. 1981-82, nr. 232.
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(B. T. G. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0595.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 22 maart 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
D. B. K. B. voert drie middelen aan en A. M. B. voert er twee aan, beiden in
een memorie waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. Op het cassatieberoep van D. B. K. B.:
1. In zoverre het gericht is tegen de beslissingen over de strafvordering, te weten:
a. die welke hem vrijspreekt:
Overwegende dat het cassatieberoep, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk
is;
b. die welke hem veroordeelt wegens de telastleggingen A en B van de zaak II
van het dossier 169.M.2003:
Over het tweede middel:
(...)
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het betoogt dat een verkrachting
niet tevens een aanranding van de eerbaarheid is, faalt naar recht;
Overwegende dat het arrest, voor het overige, in antwoord op de conclusie
waarin eiser de telastlegging van aanranding van de eerbaarheid betwist, vermeldt "dat de daad van penetratie te dezen de eerbaarheid van de getroffene
zwaar heeft geschaad en aldus een eendaadse samenloop van misdrijven vormt";
Dat de appèlrechters hun beslissing aldus regelmatig met redenen omkleden en
naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het in de zaak D. B. K. B. uitspraak
doet over de straf betreffende de telastleggingen A en B van de zaak II van dossier 169.M.2003 en de bijdrage tot het Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, die het gevolg is van de veroordeling tot die
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straf;
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt A. M. B. in de kosten van zijn cassatieberoep en D. B. K. B. in
twee derde van zijn kosten;
Laat een derde van de kosten van het cassatieberoep van D. B. K. B. ten laste
van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
16 juni 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. P. Chomé, Brussel, I. Wirtz, Brussel en L. Kennes, Brussel.

Nr. 331
2° KAMER - 16 juni 2004

VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - LAATTIJDIGE
CONCLUSIE - VERTRAGINGSMANOEUVRE - CONCLUSIE UIT HET DEBAT GEWEERD.
Hoewel in strafzaken geen enkele wetsbepaling de beklaagde verbiedt conclusies of
stukken over te leggen tot de sluiting van het debat of hem verplicht om ze, voor de
neerlegging ervan, mede te delen aan het O.M. en aan de burgerlijke partij, behoudens
het recht van laatstgenoemden om de mededeling ervan te vragen, kan de rechter,
zonder het recht van verdediging van beklaagde te miskennen, de neerlegging van
conclusies weigeren, als ze enkel als een vertragingsmanoeuvre bedoeld is1.
(L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0623.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 maart 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over het bestaan
1 Cass., 6 okt. 1993, A.R. 352, nr. 396.
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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;
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die gewezen is
met toepassing van de artikelen 135, §2 van het Wetboek van Strafvordering:
Over het middel:
Wat beide onderdelen samen betreft:
Overwegende dat eiser het arrest verwijt zijn hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer niet-gegrond te verklaren, in zoverre het zijn conclusie
wegens laattijdige neerlegging verworpen had;
Overwegende dat de onderzoeksgerechten, die niet dienden te beslissen over
de gegrondheid van een beschuldiging in strafzaken, in de regel niet zijn onderworpen aan de bepalingen van artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; dat dit slechts het geval zou
zijn, als de niet-naleving van de vereisten van die bepaling vóór de aanhangigmaking van de zaak bij de bodemrechter het eerlijk karakter van het proces ernstig in gevaar dreigde te brengen;
Dat het middel, wat dat betreft, faalt naar recht;
Overwegende dat, in strafzaken, geen enkele wetsbepaling de inverdenkinggestelde verbiedt conclusies of stukken over te leggen tot de sluiting van het debat
of hem verplicht om ze, vóór de neerlegging ervan, mede te delen aan het openbaar ministerie en aan de burgerlijke partij, behoudens het recht van laatstgenoemden om de mededeling ervan te vragen;
Overwegende dat de rechter evenwel, zonder het recht van verdediging van
beklaagde te miskennen, de neerlegging van conclusies kan weigeren, als ze enkel als een vertragingsmanoeuvre bedoeld is;
Overwegende dat het arrest vermeldt dat "[eiser] duidelijk een beroep heeft gedaan op vertragingsmanoeuvres en getracht heeft conclusies door de raadkamer
in aanmerking te doen nemen zonder dat deze aan een voorafgaande en eerlijke
tegenspraak waren onderworpen, zodat die raadkamer, door ze uit het debat te
weren, de enige beslissing heeft genomen die het ten aanzien van de burgerlijke
partij gepleegde misbruik passend en in de juiste verhouding kon bestraffen";
Dat de appèlrechters hun beslissing aldus naar recht verantwoorden;
Dat het middel in zoverre 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
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Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
16 juni 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. G. Goisse, Namen en D. Poelaert, Namen.

Nr. 332
2° KAMER - 16 juni 2004

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - VERMELDING
VAN DE TOEGEPASTE WETTELIJKE BEPALINGEN - WETTELIJKE BEPALINGEN M.B.T. DE PROCEDURE.
2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET
RECHT VAN VERDEDIGING - RECHT OP STILZWIJGEN.
3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - STRAF STRAFMAAT - RECHT VAN VERDEDIGING - RECHT OP STILZWIJGEN - MISKENNING - BEGRIP.
4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - STRAF - STRAFMAAT REDENGEVING - RECHT OP STILZWIJGEN - MISKENNING - BEGRIP.
5º STRAF — ALLERLEI - REDENGEVING - STRAFMAAT - RECHT VAN VERDEDIGING - RECHT
OP STILZWIJGEN - MISKENNING - BEGRIP.
1º Noch art. 149 G.W., noch art. 195 Sv. verplichten de strafrechter de wettelijke
bepalingen m.b.t. de procedure te vermelden1. (Art. 149 G.W. 1994; Art. 195 Sv.)
2º Er bestaat geen enkel algemeen beginsel van het recht op stilzwijgen dat verschilt van
het algemeen beginsel van het recht van verdediging.
3º, 4° en 5° De appèlrechters miskennen het recht van verdediging niet, wanneer ze, om de
strafmaat te bepalen van de straf die opgelegd wordt aan de beklaagde die wordt
veroordeeld wegens verkrachting, verwijzen naar gegevens die eigen zijn aan zijn
persoonlijkheid, door erop te wijzen dat hij zich geenszins in vraag stelt 2. (Artt. 195,
tweede lid en 211 Sv.)
(P. T. P. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0671.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 april 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
1 Zie Cass., 16 mei 2000, A.R. P.00.0256.N, nr. 296.
2 Zie Cass., 5 april 2000, A.R. P.00.0250.F, nr. 228.
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Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de tegen eiser ingestelde strafvordering:
Over het eerste middel:
Overwegende dat, in tegenstelling tot wat het middel aanvoert, noch artikel
149 van de Grondwet noch artikel 195 van het Wetboek van Strafvordering de
strafrechter verplichten de wettelijke bepalingen met betrekking tot de procedure
te vermelden;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel:
Overwegende dat er geen enkel algemeen beginsel van het recht op stilzwijgen
bestaat dat verschilt van het algemeen beginsel van het recht van verdediging;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat de appèlrechters, voor het overige, om de aan eiser opgelegde straf te motiveren, oordelen "dat er ten slotte grond bestaat vast te stellen dat
de beklaagde zich helemaal niet in vraag stelt, wat verontrustend is", de strafmaat niet hebben bepaald door acht te slaan op een verweer dat gevoerd werd om
een beschuldiging te weerleggen, maar door te verwijzen naar een gegeven eigen
aan de persoonlijkheid van degene die zij dienden te berechten;
Dat het middel, dat berust op een onjuiste interpretatie van het arrest, feitelijke
grondslag mist;
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 beslissingen over de door
de verweersters tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen;
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
C. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het bevel tot onmiddellijke
aanhouding:
Overwegende dat de veroordelende beslissing, wegens verwerping van het
daartegen gerichte cassatieberoep, kracht van gewijsde verkrijgt; dat het tegen de
onmiddellijke aanhouding ingestelde cassatieberoep bijgevolg geen bestaansreden meer heeft;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
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16 juni 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. O. Bastyns, Brussel.

Nr. 333
2° KAMER - 16 juni 2004

1º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING SLUITEN VAN DE DEUREN - OPENBAAR BELANG - BELANG VAN DE BESCHULDIGDE.
2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - HOF VAN ASSISEN BEHANDELING TER ZITTING - VERHOOR VAN EEN GETUIGE - SLUITEN VAN DE DEUREN - VORDERING
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - ONTVANKELIJKHEID.
3º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING SLUITEN VAN DE DEUREN - SLUITEN VAN DE DEUREN BEPERKT TOT HET VERHOOR VAN EEN GETUIGE
- OPENBAARHEID VAN HET DEBAT - HERSTEL - OGENBLIK.
4º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING OPENING VAN HET DEBAT - BESCHULDIGDE AFWEZIG - VERSTEKVONNIS - GEVOLG.
5º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING OPENING VAN HET DEBAT - BESCHULDIGDE AFWEZIG - VOORZITTER - BESCHIKKING DIE HET
VERSTEK VASTSTELT - ONHERROEPELIJKHEID - VOORWAARDEN.
6º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING SLUITEN DER DEUREN - VOORWAARDEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING IN FEITE.
7º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - HOF VAN ASSISEN - BEHANDELING TER ZITTING - SLUITEN DER DEUREN VOORWAARDEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING.
8º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING OVERLEGGING VAN DE PROCESSTUKKEN AAN DE GEZWORENEN - SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN VAN
DE GETUIGEN - BEGRIP.
9º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - TUSSENARRESTEN VORDERING TOT VERTONING VAN DE FILM VAN EEN CONFRONTATIE - WEIGERING - REDENGEVING.
10º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN TUSSENARREST - VORDERING TOT VERTONING VAN DE FILM VAN EEN CONFRONTATIE - WEIGERING
- REDENGEVING.
11º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ART. 149 REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAFZAKEN - TEGENSTRIJDIGHEID - BEGRIP.
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12º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN STRAFZAKEN - TEGENSTRIJDIGHEID - BEGRIP.
13º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN STRAFVORDERING - WETTELIJKE GRONDSLAG.
14º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN VOORWAARDEN.
15º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING REGELMATIG OPGEROEPEN GETUIGEN - VERPLICHTING VAN VERHOOR - VOORWAARDEN.
16º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - PROCES-VERBAAL DAT INLICHTINGEN
VASTLEGT - NIET-GEÏDENTIFICEERDE BRON - ANONIEME INFORMANT - IDENTIFICATIE EN VERHOOR VERPLICHTING.
17º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - ANONIEME INFORMANT - TEGENSTRIJDIG
VERHOOR – BEOORDELING VAN DE RECHTER - WEIGERING - RECHTEN VAN DE MENS – VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.3 - SCHENDING.
18º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.3 - ANONIEME INFORMANT - TEGENSTRIJDIG VERHOOR - BEOORDELING VAN DE
RECHTER - WEIGERING - SCHENDING.
19º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ONDUIDELIJK MIDDEL - BEGRIP.
20º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - HOF VAN ASSISEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - TUSSENARREST - CASSATIEBEROEP - SCHORSENDE WERKING.
21º HOF VAN ASSISEN — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING TUSSENARREST - CASSATIEBEROEP - SCHORSENDE WERKING.
22º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - EERLIJK PROCES - VERKLARINGEN VAN EEN ONDERZOEKER - VERMOEDEN
VAN ONSCHULD - MISKENNING - BEGRIP.
23º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.2 - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - VERKLARINGEN VAN EEN ONDERZOEKER MISKENNING - BEGRIP.
24º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - EERLIJK PROCES - REPORTAGE IN DE PERS - VERMOEDEN VAN ONSCHULD
- MISKENNING - BEGRIP.
25º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.2 - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - REPORTAGE IN DE PERS - MISKENNING BEGRIP.
26º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING JURY - EED AFGELEGD DOOR DE GEZWORENEN - VERZUIM - SANCTIE.
27º WRAKING - HOF VAN ASSISEN - BEHANDELING TER ZITTING - JURY - EED AFGELEGD
DOOR DE GEZWORENEN - VERZUIM - SANCTIE.
28º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
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TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - VERKLARING VAN DE JURY ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - BEGRIP.
29º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - HOF VAN ASSISEN - JURY - ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE
RECHTERLIJKE INSTANTIE - BEGRIP.
30º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — VERBAND MET BESTREDEN BESLISSING MIDDEL GERICHT TEGEN DE WET - ONTVANKELIJKHEID.
31º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING SLUITEN VAN HET DEBAT - SCHORSING VAN DE TERECHTZITTING VÓÓR DE BERAADSLAGING VAN DE
JURY - WETTIGHEID.
32º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING ONDERZOEK EN DEBAT - SCHORSING VAN DE TERECHTZITTING VÓÓR DE BERAADSLAGING VAN DE
JURY - ACTIVITEIT VAN DE PERS TIJDENS DIE SCHORSING - GEVOLG.
33º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - HOF VAN ASSISEN - BEHANDELING TER ZITTING - ONDERZOEK EN DEBAT SCHORSING VAN DE TERECHTZITTING VÓÓR DE BERAADSLAGING VAN DE JURY - ACTIVITEIT VAN DE
PERS TIJDENS DIE SCHORSING - ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - BEGRIP.
34º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN BEHANDELING TER ZITTING - ONDERZOEK EN DEBAT - SCHORSING VAN DE TERECHTZITTING VÓÓR
DE BERAADSLAGING VAN DE JURY - ACTIVITEIT VAN DE PERS TIJDENS DIE SCHORSING - GEVOLG.
35º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - GETUIGE DESKUNDIGE - TOLK - EED - VERZUIM - NIETIGHEID - DEKKING - VOORWAARDEN - HOF VAN
ASSISEN - TOEPASSING.
36º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING GETUIGE - DESKUNDIGE - TOLK - EED - VERZUIM - NIETIGHEID - DEKKING - VOORWAARDEN.
37º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - RECHT VAN
VERDEDIGING.
38º HOF VAN ASSISEN — SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN HET
HOF - ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - BEGRIP.
39º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - HOF VAN ASSISEN - ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE
INSTANTIE - BEGRIP.
40º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.3 - RECHT VAN VERDEDIGING - RECHTSPRAAK IN TWEE INSTANTIES.
41º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 13 - RECHT OP EEN DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL - RECHTSPRAAK IN TWEE INSTANTIES.
42º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - VERKLARING VAN DE JURY INHOUD - BEWIJZEN - BEOORDELING - ANTWOORD OP DE VRAGEN.
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43º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID BEOORDELINGSVRIJHEID - HOF VAN ASSISEN - VERKLARING VAN DE JURY - INHOUD - ANTWOORD
OP DE VRAGEN.
44º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - VERKLARING VAN DE JURY ANTWOORD OP DE VRAGEN - GEEN REDENGEVING - EERLIJK PROCES.
45º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - EERLIJK PROCES - HOF VAN ASSISEN - VERKLARING VAN DE JURY ANTWOORD OP DE VRAGEN - GEEN REDENGEVING.
46º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.3 - RECHT VAN VERDEDIGING - HOF VAN ASSISEN - VERKLARING VAN DE
JURY - ANTWOORD OP DE VRAGEN - GEEN REDENGEVING.
47º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ART. 14 - ART. 14.3,B - RECHT
VAN VERDEDIGING - HOF VAN ASSISEN - VERKLARING VAN DE JURY - ANTWOORD OP DE VRAGEN GEEN REDENGEVING.
48º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ART. 149 HOF VAN ASSISEN - VERKLARING VAN DE JURY - ANTWOORD OP DE VRAGEN - GEEN
REDENGEVING.
49º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 14 - VERBOD VAN DISCRIMINATIE - TOEPASSINGSGEBIED.
50º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 14 - VERBOD VAN DISCRIMINATIE - HOF VAN ASSISEN - BEHANDELING TER ZITTING TOEPASSING.
51º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ART. 6 - ART. 6.1 - RECHT OP
HET LEVEN - HOF VAN ASSISEN - BEHANDELING TER ZITTING - TOEPASSING.
52º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ART. 10 - GELIJKHEID
VAN DE BELGEN VOOR DE WET - HOF VAN ASSISEN - BEHANDELING TER ZITTING - TOEPASSING.
53º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ART. 11 - GENOT VAN
DE RECHTEN EN VRIJHEDEN ZONDER DISCRIMINATIE - HOF VAN ASSISEN - BEHANDELING TER
ZITTING - TOEPASSING.
54º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - VERKLARING VAN DE JURY ONAANTASTBARE BEVOEGDHEID VAN DE VOLKSJURY - VERBOD VAN DISCRIMINATIE - WILLEKEURIGE
ONGELIJKE BEHANDELING VAN BESCHULDIGDEN EN BEKLAAGDEN - BEGRIP.
55º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 14 - VERBOD VAN DISCRIMINATIE - HOF VAN ASSISEN - ONAANTASTBARE BEVOEGDHEID VAN
DE VOLKSJURY - WILLEKEURIGE ONGELIJKE BEHANDELING VAN BESCHULDIGDEN EN BEKLAAGDEN BEGRIP.
1º Het sluiten van de deuren dat door het hof van assisen kan worden uitgesproken,
beperkt alleen de waarborgen die de openbaarheid van het debat aan de beschuldigde
biedt, zodat deze geen belang heeft om te klagen over het feit dat het sluiten van de
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deuren niet is bevolen1. (Art. 148 G.W. 1994)
2º Het middel dat voor het eerst voor het Hof van Cassatie wordt voorgesteld, is niet
ontvankelijk, wanneer het het hof van assisen verwijt het sluiten van de deuren te hebben
bevolen om een getuige te verhoren, zonder dat het O.M. dat dit vorderde, had vermeld
in hoeverre het verhoor van die getuige in openbare terechtzitting gevaarlijk zou zijn
geweest voor de orde2.
3º Hoewel de openbaarheid van de terechtzitting de regel is en het sluiten van de deuren
de uitzondering, verbieden noch art. 148 G.W., noch art. 6.1 E.V.R.M., noch de artt. 190
en 310 Sv. het hof van assisen, dat het sluiten van de deuren regelmatig bevolen heeft
om een getuige te verhoren, het debat pas opnieuw openbaar te maken nadat de partijen
hun opmerkingen hebben gegeven over de verklaringen van die getuige. (Art. 6.1
E.V.R.M.; Art. 148 G.W. 1994; Artt. 190 en 310 Sv.)
4º Het verstek, in tegenstelling tot weerspannigheid aan de wet, ontneemt de behandeling
ter zitting niet haar mondeling karakter, onttrekt de zaak niet aan de berechting door de
jury en leidt niet tot ambtshalve veroordeling in geval van vrijwillige of gedwongen
vertegenwoordiging van de veroordeelde, maar biedt het hem de mogelijkheid om verzet
te doen. (Art. 381 e.v. Sv.)
5º Het onherroepelijk karakter van de beschikking waarbij de voorzitter van het hof van
assisen het verstek van een beschuldigde vaststelt, heeft alleen betrekking op de zaken
waarin de niet-verschenen beschuldigde de enige vervolgde is, zodat de jury in zijn
afwezigheid niet kon worden samengesteld overeenkomstig de bij de artt. 242 e.v. Sv.
bepaalde vormvereisten; dat is niet het geval wanneer verschillende beschuldigden zijn
verschenen; het kan niet de wil van de wetgever zijn geweest dat de niet-verschenen
beschuldigde, in een dergelijke omstandigheid, niet kan verschijnen op het debat, alleen
omdat hij, in tegenstelling tot de andere beschuldigden, de dag van de opening van het
debat afwezig was. (Art. 381, eerste lid Sv.)
6º en 7° Het hof van assisen beoordeelt op onaantastbare wijze of er, om een van de in
artt. 148 G.W. of 6.1 E.V.R.M., bepaalde redenen, grond bestaat om een uitzondering te
maken op de regel volgens welke de zaak in openbare terechtzitting moet worden
behandeld3. (Art. 148 G.W. 1994; Art. 6.1 E.V.R.M.)
8º Met schriftelijke verklaringen van de getuigen bedoelt art. 341 Sv. de verklaringen die
onder eed zijn afgelegd voor de onderzoeksrechter4. (Art. 341 Sv.)
9º en 10° Door te weigeren een film van een confrontatie te vertonen, omdat dit het debat
nodeloos zou vertragen, miskent het hof van assisen de algemene rechtsbeginselen van
het recht van verdediging en van de openbaarheid van het debat niet, aangezien die
weigering steunt op de omstandigheid dat de protagonisten van de confrontatie, die op
de terechtzitting zijn verschenen, aldus rechtstreeks met de beschuldigden konden
worden geconfronteerd5. (Algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en van
de openbaarheid van het debat)
11º en 12° De tegenstrijdigheid die krachtens art. 149 G.W. aanleiding geeft tot cassatie, is
die welke bestaat hetzij tussen de redenen, hetzij tussen de redenen en het dictum van
een zelfde beslissing, en niet de tegenstrijdigheid die zou kunnen bestaan tussen twee
tussenarresten die opeenvolgend in dezelfde zaak zijn gewezen6. (Art. 149 G.W. 1994)

1 Zie Cass., 29 okt. 1973, A.C. 1974, 245.
2 Zie Cass., 31 maart 1999, A.R. P.99.0286.F, nr. 196.
3 Zie Cass., 23 sept. 1986, A.R. 690, nr. 43; S. S ASSERATH, “Procédure pénale”, Les Novelles, dl. II,
vol. I, La cour d'assises, 178 en 179.
4 Zie Cass., 12 nov. 1985, A.R. 9850, nr. 160; S. SASSERATH, o.c., 323.
5 Zie Cass., 16 dec. 1992, A.R. 296, nr. 798.
6 Zie Cass., 22 okt. 1986, A.R. 5114, nr. 117.
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13º Het gezag van gewijsde, aangaande de strafvordering, wordt niet geregeld door de artt.
23 e.v. Ger. W.7 (Artt. 23 e.v. Ger.W.)
14º In strafzaken hebben alleen de onherroepelijke beslissingen van de rechter over de
grond van de strafvordering gezag van gewijsde8.
15º In het hof van assisen moeten de getuigen die door de ene of de andere partij
regelmatig zijn opgeroepen, worden verhoord als ze aanwezig zijn, als de partijen niet
hebben afgezien van hun verhoor en als tegen hen geen enkele uitsluitingsgrond
bestaat9.
16º De aanwezigheid, in het strafdossier, van een proces-verbaal met inlichtingen waarvan
de bron niet is geïdentificeerd, verplicht het vonnisgerecht niet op straffe van nietigheid of
niet-ontvankelijkheid van de vervolgingen de bron te doen identificeren en de informant te
doen horen volgens de rechtspleging die bepaald is in de artt. 189bis en 315bis Sv.; die
bepalingen bieden de bodemrechter immers de mogelijkheid te dien einde een
onderzoeksrechter aan te wijzen, als die opdracht nuttig blijkt voor het onthullen van de
waarheid10. (Artt. 189bis en 315bis Sv.)
17º en 18° Art. 6.3, d E.V.R.M. wordt niet miskend, alleen omdat de bodemrechter oordeelt
dat hij geen verhoor, op tegenspraak, van de anonieme informant moet of kan bevelen,
op grond van wiens onthullingen het onderzoek nuttig kon worden gevoerd 11. (Art. 6.3.d
E.V.R.M.)
19º Het middel dat de miskenning van "alle grondbeginselen van elke Rechtstaat" aanvoert,
is onduidelijk en bijgevolg niet ontvankelijk12.
20º en 21° Het cassatieberoep is niet schorsend, wanneer het gericht is tegen het
incidenteel arrest dat, op een burgerlijke rechtsvordering, door een hof van assisen in de
loop van het debat is gewezen13. (Artt. 373, 375 en 407, tweede lid Sv.)
22º, 23°, 24° en 25° Het vermoeden van onschuld heeft in de eerste plaats betrekking op
de houding van de rechter die van een beschuldiging in strafzaken moet kennisnemen;
de verklaringen van een onderzoeker en de reportages in de pers, al zijn ze verkeerd,
kwaadwillig of hebben ze een misdadige oorsprong, hebben op zich dus niet tot gevolg
dat het vonnis van de zaak de artt. 6.1 en 6.2 E.V.R.M. schendt14. (Art. 6.1 en 6.2
E.V.R.M.)
26º en 27° In het hof van assisen kan elk verzuim van de verplichtingen die voortvloeien uit
de door de gezworenen afgelegde eed, meteen bestraft worden door uitoefening van het
wrakingsrecht.
28º en 29° Uit een gebrek aan ervaring dat aan gezworenen wordt toegeschreven, uit de
snelheid waarmee ze hebben beraadslaagd of uit het gebrek aan motivering van hun
verdict, kan niet worden afgeleid dat de jury niet onpartijdig uitspraak kon doen in een

7 Cass., 27 juni 1972, A.C. 1972, 1036.
8 Cass., 3 okt. 2001, A.R. P.01.0537.F, nr. 519; Jaarverslag van het Hof 2002, 82; Rev. dr. pén.
2002, 337, met noot G.-F. RANERI.
9 S. SASSERATH, o.c., nr. 894.
10 Zie Cass., 4 april 2001, A.R. P.01.0041.F, nr. 201; 12 maart 2003, A.R. P.03.0313.F, nr.164 en
Rev. dr. pén. 2003, 1072.
11 Zie Cass., 27 april 1999, A.R. P.97.0860.N, nr. 260; 27 juni 2000, A.R. P.98.1147.N, nr. 402; 21
mei 2002, A.R. P.01.0332.N, nr. 308.
12 Zie Cass., 28 maart 2001, A.R. P.00.1756.F, nr. 176.
13 G. BELTJENS, Droit criminel belge, dl. II, Brussel, 1903, p. 26, nr. 13; zie Cass., 12 maart 1974,
A.C. 1974, 715.
14 Zie Cass., 17 okt. 2001, A.R. P.01.1333.F, nr. 553; 16 sept. 1998, A.R. A.94.0001.F, Rev. dr. pén.
1999, 106.
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zaak waarvan de pers zich meester heeft gemaakt15. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
30º Het middel dat gericht is tegen de wet en niet tegen het bestreden arrest, is niet
ontvankelijk16.
31º Art. 353 Sv. verbiedt niet om de behandeling van de zaak tussen het sluiten van het
debat en de overlegging van de vragen aan de jury, te schorsen.
32º, 33° en 34° Uit de omstandigheid alleen dat de gezworenen, vóór de beraadslaging,
een tussenpauze hebben genoten om uit te rusten, kan niet worden afgeleid dat zij,
wegens de activiteit van de pers tijdens die schorsing van de terechtzitting, niet meer
onpartijdig uitspraak zouden kunnen doen of dat het algemeen beginsel van het recht
van verdediging miskend zou zijn17. (Art. 6.1 E.V.R.M.; Algemeen rechtsbeginsel inzake
het recht van verdediging)
35º en 36° In strafzaken zijn de nietigheden t.g.v. een onregelmatigheid in de eed van
getuigen, deskundigen of tolken gedekt, wanneer een vonnis of arrest op tegenspraak,
behalve datgene dat een maatregel van inwendige aard oplegt, gewezen is zonder dat
de nietigheid door een van de partijen is voorgedragen of door de rechter ambtshalve is
uitgesproken; die bepaling is m.n. van toepassing op de door het hof van assisen op
tegenspraak gewezen arresten18. (Art. 407, derde lid Sv.)
37º Miskenning van het recht van verdediging kan niet voor het eerst voor het Hof van
Cassatie worden aangevoerd19.
38º en 39° Hoewel art. 217 Ger. W., om op de lijst van de gezworenen te worden
ingeschreven, alleen vereist dat de betrokkene ingeschreven is in het kiezersregister, dat
hij de burgerlijke en politieke rechten geniet, dat hij volle dertig jaar en minder dan zestig
jaar oud is en dat hij kan lezen en schrijven, en hoewel uit de artt. 342 tot 345 en 347 tot
351 Sv. volgt dat de gezworenen hun verklaring over de schuld opmaken zonder hierover
te beraadslagen met het hof, volgt hieruit niet dat het hof van assisen geen
onafhankelijke en onpartijdige, bij wet opgerichte rechterlijke instantie zou zijn, in de zin
van art. 6.1 E.V.R.M., of dat het vermoeden van de onschuld van de beschuldigde er niet
wettig kan worden weerlegd20. (Art. 6.1 E.V.R.M.; Art. 217 Ger.W.; Artt. 342 tot 345 en
347 tot 351 Sv.)
40º en 41° Noch art. 6 noch art. 13 E.V.R.M. waarborgen het recht op een rechtspraak in
twee instanties21. (Artt. 6 en 13 E.V.R.M.)
42º en 43° Het staat aan de jury te beoordelen of de haar voorgelegde bewijzen een
toereikende grondslag vormen voor haar overtuiging aangaande de schuld, waarbij zij
haar desbetreffende beslissing uitdrukt door alleen bevestigend of ontkennend te
antwoorden op de haar gestelde vragen22. (Artt. 337, 338 en 339 Sv.)
44º, 45°, 46°, 47° en 48° De artt. 6.1 en 6.3, b E.V.R.M. en 14.3, b I.V.B.P.R., alsook art.
149 G.W., zelfs als ze samen gelezen worden met de voormelde verdragsbepalingen,
verplichten de jury geenszins om haar antwoorden met redenen te omkleden23.
15 Zie Cass., 4 feb. 1992, A.R. 6168, nr. 291.
16 Zie Cass., 13 jan. 1999, A.R. P.99.0026.F, nr. 22.
17 Zie Cass., 4 feb. 1992, A.R. 6168, nr. 291.
18 Cass., 20 maart 2002, A.R. P.02.0144.F, met concl. adv.-gen. SPREUTELS; Jaarverslag van het Hof
2002, 99; Rev. dr. pén. 2002, 960.
19 Cass., 22 maart 1995, A.R. P.95.0064.N, nr. 162.
20 Zie Cass., 23 april 1985, A.R. 8581, nr. 500; F. KUTY, "Le droit à un procès équitable au sens de la
jurisprudence strasbourgeoise", J.L.M.B., Chronique de jurisprudence 2001, 695 e.v. en 2004, 371
e.v.
21 Zie Cass., 1 feb. 1995, A.R. P.94.1545.F, nr. 62; 16 sept. 1998, Rev. dr. pén. 1999, 106.
22 Zie Cass., 22 okt. 1986, A.R. 5114, nr. 117.
23 Zie Cass., 1 feb. 1995, A.R. P.94.1545.F, nr. 62; 31 mei 1995, A.R. P.95.0345.F, nr. 268; 15 juli
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49º Art. 14 E.V.R.M. heeft geen onafhankelijk bestaan, in zoverre die bepaling alleen kan
worden aangevoerd m.b.t. het genot van de rechten en vrijheden die worden erkend in
dat verdrag en in de aanvullende protocols die uitwerking hebben in de interne
rechtsorde24. (Art. 14 E.V.R.M.)
50º, 51°, 52° en 53° De artt. 14 E.V.R.M. en 6.1 I.V.B.P.R., alsook de artt. 10 en 11 G.W.
vereisen noch de motivering van de schuldverklaring, noch de rechtspleging in twee
instanties, noch de verschijning voor gerechten die uitsluitend zijn samengesteld uit
permanente magistraten.
54º en 55° De onaantastbare bevoegdheid van de volksjury, die overigens beperkt wordt
door de artt. 351, 352, 364 en 364bis Sv., en die tevens tot gevolg heeft dat tegen
vrijspraak geen enkel rechtsmiddel kan worden aangewend, voert tussen de
beschuldigden en de beklaagden geen arbitraire ongelijkheid van behandeling in, in de
zin van art. 14 E.V.R.M.25 (Art. 14 E.V.R.M.)
(F. T. T.; F. T. C. e.a.; D. en T.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0281.F)

I. Bestreden beslissingen
De cassatieberoepen van G. F. en B. F. zijn respectievelijk gericht tegen de arresten van 3 en 4 december 2003 van het Hof van Assisen van de provincie Luik.
De cassatieberoepen van G. D. M. en R. T. zijn gericht tegen de beschikking
van 17 oktober 2003 van de voorzitter van het Hof van Assisen van de provincie
Luik en tegen de arresten die door dat gerecht op 20 en 27 oktober 2003, en op 3,
6, 13 en 19 november 2003, en op 18 december 2003 zijn gewezen, met de nummers 259, 260, 261, 262, 263 en 264, en op 7 januari 2004.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
In de memories waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is
gehecht, voert D.M. eenentwintig middelen aan en voert R. T. er dertien aan.
IV. Beslissing van het Hof
A. Op de cassatieberoepen van G. F. en B. F.:
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat de cassatieberoepen van de eisers zijn betekend aan de partijen waartegen ze zijn gericht;
Dat de cassatieberoepen niet ontvankelijk zijn;
1997, A.R. P.97.0780.N, nr. 314.
24 Zie Cass., 12 maart 1992, A.R. 9073, nr. 365. T.o.v. dat arrest was de verduidelijking m.b.t. de
uitwerking in de interne rechtsorde noodzakelijk om art. 2 van het aanvullend protocol nr. 7 uit te
sluiten, waarin de rechtspleging in twee instanties voorzien werd, maar dat België niet heeft
ondertekend.
25 Zie Cass., 7 okt. 1981, A.C. 1981-82, nr. 95; R. DECLERCQ, "Het hof van assisen veroordeeld", in
Om deze redenen - Liber amicorum A. VANDEPLAS, Gent, 1994, 91 tot 114.
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En overwegende dat er geen grond bestaat om acht te slaan op de geschriften
van B. F., die op de griffie van het Hof zijn neergelegd op 27 en 28 mei 2004,
dus buiten de termijn bepaald in artikel 420bis, tweede lid van het Wetboek van
Strafvordering;
B. Op de cassatieberoepen die door G. D. M. en R. T. zijn ingesteld tegen de
beschikking van 17 oktober 2003 en tegen de arresten van 27 oktober en 13 november 2003:
Overwegende dat de beschikking de afwezigheid van de beschuldigden D. C.,
C.-D. S. en C. T. vaststelt en zegt dat zij onmiddellijk bij verstek berecht zullen
worden, overeenkomstig de artikelen 310 en volgende van het Wetboek van
Strafvordering;
Dat het arrest van 27 oktober 2003 zegt dat er geen grond bestaat om de getuigen die op de terechtzitting van dezelfde dag zijn gedaagd, te horen in afwezigheid van G. D. M.;
Dat het arrest van 13 november 2003 de vordering van het openbaar ministerie
verwerpt, die ertoe strekte de terechtzitting met gesloten deuren te houden;
Overwegende dat het sluiten van de deuren alleen de waarborgen beperkt die
de openbaarheid van het debat aan de beschuldigde biedt, zodat deze geen belang
heeft om te klagen over het feit dat het sluiten van de deuren niet is bevolen;
Dat de beschikking van 17 oktober 2003 en het arrest van 27 oktober 2003
evenmin enige beslissing bevatten die de eisers kan grieven;
Dat de cassatieberoepen niet ontvankelijk zijn;
C. Op de cassatieberoepen van G. D. M. tegen het arrest van 20 oktober 2003
en tegen de arresten die op 18 december 2003 zijn gewezen en die gebundeld
zijn onder de nummers 259, 262 en 263 van de processtukken:
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
D. Op de cassatieberoepen van R. T. tegen de arresten van 20 oktober, 3 november en 19 november 2003, en tegen de arresten die op 18 december 2003 zijn
gewezen en die gebundeld zijn onder de nummers 259, 260, 261 en 264 van de
processtukken:
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
E. Op het cassatieberoep van G. D. M. tegen het arrest van 3 november 2003:
Over het dertiende middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest de vordering van het openbaar ministerie inwilligt
en het verhoor, met gesloten deuren, van de getuige L. L. beveelt;
Dat eiser het hof van assisen verwijt aldus uitspraak te hebben gedaan, zonder
dat het openbaar ministerie verduidelijkt heeft in hoeverre het verhoor van die
getuige in openbare terechtzitting gevaarlijk voor de orde was geweest;
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Overwegende, evenwel, dat zowel uit het proces-verbaal van de terechtzitting
als uit het arrest van 3 november 2003 blijkt dat eiser geen enkele opmerking
over de voormelde vorderingen heeft gemaakt;
Dat het onderdeel, dat niet voor het eerst voor het Hof kan worden aangevoerd,
niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel niet ontvankelijk is, in zoverre het de schending van de artikelen 319 en 320 van het Wetboek van Strafvordering aanvoert,
zonder aan te geven in hoeverre dat onderdeel niet ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige, dat, hoewel de openbaarheid van de terechtzitting de regel is en het sluiten van de deuren de uitzondering, noch artikel 148
van de Grondwet, noch artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, noch de artikelen 190 en 310 van
het Wetboek van Strafvordering het hof van assisen, dat het sluiten van de deuren regelmatig bevolen heeft om een getuige te verhoren, verbieden het debat pas
opnieuw openbaar te maken nadat de partijen hun opmerkingen hebben gegeven
over de verklaringen van die getuige;
Dat het onderdeel, wat dat betreft, 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;
F. Over de cassatieberoepen van G. D. M. et R. T. tegen het arrest van 6 november 2003:
Over het door G. D. M. aangevoerde eerste en derde middel in hun geheel en
over de door R. T. aangevoerde eerste en tweede onderdeel van het eerste middel:
Overwegende dat het arrest de verschijning vaststelt van een beschuldigde die
zich niet had aangediend op de voor de opening van het debat vastgestelde datum, de beschikking van 17 oktober 2003 van de voorzitter van het hof intrekt
waarin deze verklaart dat de beschuldigde bij verstek zou worden berecht, en
zegt dat de rechtspleging jegens hem op tegenspraak zou worden voortgezet;
Overwegende dat de door G. D. M. aangevoerde middelen, in zoverre ze de
schending van artikel 270 van het Wetboek van Strafvordering aanvoeren zonder
te verduidelijken in hoeverre het voormelde arrest die bepaling zou hebben geschonden, niet ontvankelijk zijn;
Overwegende dat de middelen aanvoeren dat het arrest, dat een beschuldigde
toestaat deel te nemen aan het debat, hoewel deze zich niet had aangediend op de
opening ervan, de artikelen 247 en 251 van het Gerechtelijk Wetboek en 315 van
het Wetboek van Strafvordering schendt, die enerzijds betrekking hebben op het
recht van elke beschuldigde om kandidaat-gezworenen te wraken, en, anderzijds,
op de kennisgeving van de lijst van de gezworenen en van de voorstelling van de
getuigenlijst;
Dat de eisers evenwel niet aanvoeren dat zij zelf hun wrakingsrecht niet hebben kunnen uitoefenen en niet betogen dat de rechtsvormen, die volgens hen je-
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gens een andere beschuldigde niet zijn nageleefd, ook jegens hen niet zouden
zijn nageleefd;
Dat de middelen, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk zijn;
Overwegende dat de eisers voorts betogen dat, krachtens de artikelen 381 tot
385 van het Wetboek van Strafvordering, de beschikking waarbij de voorzitter
van het hof van assisen het verstek van een beschuldigde vaststelt, onherroepelijk is;
Overwegende dat de wet van 30 juni 2000 tot wijziging van het Wetboek van
Strafvordering, van artikel 27 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van artikel 837 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de
rechtspleging voor het hof van assisen te stroomlijnen, weerspannigheid aan de
wet heeft vervangen door een verstekprocedure van hetzelfde type als die welke
voorzien is in correctionele en politiezaken;
Dat verstek, in tegenstelling tot weerspannigheid aan de wet, de behandeling
ter zitting haar mondeling karakter niet ontneemt, de zaak niet aan de berechting
door de jury onttrekt en niet tot ambtshalve vernietiging van de veroordeling
leidt in geval van vrijwillige of gedwongen vertegenwoordiging van de veroordeelde, maar hem de mogelijkheid biedt om verzet te doen;
Overwegende dat het onherroepelijk karakter van de vaststelling die de voorzitter doet met toepassing van artikel 381, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering, bijgevolg alleen betrekking heeft op de zaken waarin de niet-verschenen beschuldigde de enige vervolgde is, zodat de jury in zijn afwezigheid niet
kon worden samengesteld overeenkomstig de bij de artikelen 242 en volgende
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde vormvereisten; dat dit het geval niet is
wanneer, zoals te dezen, verschillende beschuldigden zijn verschenen;
Dat het niet de wil van de wetgever kan zijn geweest de niet-verschenen beschuldigde, die nochtans onderworpen is aan de gewone vormen van het crimineel proces en van het verzet, en aan wie artikel 385 van het Wetboek van Strafvordering de keus laat in persoon of door toedoen van zijn advocaat te verschijnen, in een dergelijke omstandigheid niet de kans te bieden op het debat te verschijnen, alleen omdat hij, in tegenstelling tot de andere beschuldigden, de dag
van de opening van dat debat afwezig was;
Dat de middelen, in zoverre eiser daarin aanvoert dat de artikelen 187, 310 en
381 tot 385 van het Wetboek van Strafvordering het hof van assisen in dergelijk
geval zouden verbieden een met toepassing van artikel 381, eerste lid van dat
wetboek genomen beschikking in te trekken, falen naar recht;
Overwegende, ten slotte, dat de eisers betogen dat de beslissing van het hof
van assisen tot gevolg heeft gehad dat hun het recht is ontzegd in aanwezigheid
van de beschuldigde C. T. de getuigen te ondervragen die in zijn afwezigheid
zijn gehoord;
Dat het arrest hun dat recht evenwel niet ontzegt, aangezien het vermeldt dat
zij, tot het afsluiten van het debat, zullen kunnen "vragen dat sommige reeds gehoorde getuigen opnieuw gehoord zouden worden";
Dat de eisers zowel de verklaringen vrij hebben kunnen tegenspreken die C. T.
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tijdens het voorbereidende onderzoek heeft afgelegd en die op de terechtzitting
zijn vermeld door de personen die ze hadden verkregen, als die welke dezelfde
beschuldigde rechtstreeks voor de jury heeft afgelegd, zodat het hof van assisen
wettig heeft beslist dat de laattijdige verschijning van die beschuldigde op het
debat het recht van verdediging van de eisers niet heeft kunnen schaden;
Dat de middelen, wat dat betreft, 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;
G. Over het cassatieberoep van G. D. M. tegen het arrest van 19 november
2003:
Over de rest van het dertiende middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het hof van assisen op onaantastbare wijze beoordeelt of er,
om een van de redenen bepaald in artikel 148 van de Grondwet of in artikel 6.1
van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, grond bestaat om een uitzondering te maken op de regel volgens welke de zaak in openbare terechtzitting moet worden behandeld;
Overwegende dat het arrest de vorderingen van het openbaar ministerie inwilligt en het verhoor van twee getuigen met gesloten deuren beveelt; dat het arrest
beslist dat hun getuigenissen onontbeerlijk zijn voor de ontdekking van de waarheid en dat het risico bestaat dat die getuigen, die in het buitenland zijn veroordeeld omdat zij deelgenomen hebben aan de voltrekking van de door het hof van
assisen onderzochte misdaden, niet vrijuit zouden kunnen praten als de terechtzitting in het openbaar werd gehouden, wat de goede rechtsbedeling zou schaden;
Overwegende dat het hof van assisen, om die redenen, beslist heeft dat de omstandigheden die het openbaar ministerie aanvoert tot staving van zijn vordering
om het sluiten van de deuren te bevelen, die sluiting konden verantwoorden op
grond van artikel 148 van de Grondwet, in zoverre laatstgenoemd artikel toestaat
het debat aan de openbaarheid te onttrekken wanneer dit gevaar oplevert voor de
orde;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de grief die eiser in dat onderdeel aanvoert, zoals het Hof
erop gewezen heeft bij het onderzoek van het cassatieberoep dat was gericht tegen het arrest van 3 november 2003, en waartegen dezelfde kritiek was aangevoerd, gedeeltelijk niet-ontvankelijk is en voor het overige 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;
H. Over het cassatieberoep van G. D. M. tegen het arrest van 18 december
2003, dat onder het nummer 260 bij de processtukken is gevoegd:
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Over het vijftiende middel:
Wat de drie onderdelen samen betreft:
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van de artikelen 317 en 318 van het Wetboek van Strafvordering, zonder te vermelden
waarin die schending bestaat, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van artikel
477 van dat wetboek, dat opgeheven is bij de wet van 30 juni 2000, en van artikel 952 van het Gerechtelijk Wetboek, dat geen verband houdt met de voor de
strafgerechten gevolgde rechtspleging, faalt naar recht;
Overwegende dat het niet tegenstrijdig is te beslissen, enerzijds, dat de beschuldigden de gegevens van een gefilmde confrontatie vrij zullen kunnen tegenspreken en dat, anderzijds, de vertoning van de film van die confrontatie nutteloos is geworden, wegens de verschijning van diens protagonisten op de terechtzitting;
Dat het middel wat dat betreft feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat artikel 341 van het Wetboek van Strafvordering, onder
schriftelijke verklaringen van de getuigen, de getuigenissen verstaat die onder
eed zijn afgelegd voor de onderzoeksrechter;
Dat het arrest van 18 december 2003 vaststelt dat "niet bewezen is dat de Tunesische beschuldigden de eed van getuige hebben afgelegd toen zij zijn verhoord en geconfronteerd naar aanleiding van die ambtelijke opdracht";
Dat het arrest bijgevolg voormeld artikel 341 niet schendt door te beslissen dat
de cassettes met de film van de confrontatie aan de jury mogen worden overhandigd;
Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
Overwegende, ten slotte, dat het hof van assisen, door te weigeren de film van
de confrontatie te vertonen, omdat dit het debat nodeloos zou vertragen, de algemene rechtsbeginselen van het recht van verdediging en van de openbaarheid
van het debat niet miskent; dat die weigering immers, zoals hierboven is aangehaald, op de omstandigheid steunde dat de protagonisten van de confrontatie, die
op de terechtzitting zijn verschenen, aldus rechtstreeks met de beschuldigden
konden worden geconfronteerd;
Dat het middel, wat dat betreft, evenmin 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;
I. Op het cassatieberoep van G. D. M. tegen het arrest van 18 december 2003,
gebundeld onder nummer 261 van de processtukken, en op het cassatieberoep
van R. T. tegen het arrest van dezelfde datum, gebundeld onder nummer 262:
Over het door G. D. M. aangevoerde tweede middel in zijn geheel en over het
door R. T. aangevoerde derde onderdeel van het eerste middel:
Overwegende dat de middelen voormelde arresten van 18 december 2003 bekritiseren, in zoverre daarin wordt beslist dat er geen grond bestaat voor een
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nieuw verhoor van de getuige A. R.; dat, volgens de eisers, die beslissingen in tegenspraak zijn met het arrest van 6 november 2003, en met name het gezag van
gewijsde miskennen dat de middelen eraan toeschrijven;
Overwegende dat die middelen, in zoverre zij de schending aanvoeren van de
artikelen 270, 381 en volgende van het Wetboek van Strafvordering, van artikel
6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, alsook de miskenning van het algemeen beginsel van het recht
van verdediging, zonder aan te geven waarin die schending of miskenning bestaat, onduidelijk en dus niet ontvankelijk zijn;
Overwegende dat de tegenstrijdigheid die volgens artikel 149 van de Grondwet aanleiding geeft tot cassatie, die is welke bestaat hetzij tussen de redenen,
hetzij tussen de redenen en het dictum van een zelfde beslissing, en niet de tegenstrijdigheid is die zou kunnen bestaan tussen twee tussenarresten die opeenvolgend in dezelfde zaak zijn gewezen;
Overwegende dat het gezag van gewijsde, aangaande de strafvordering, niet
wordt geregeld door de artikelen 23 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek,
waarvan de schending bijgevolg tevergeefs wordt aangevoerd;
Dat, in strafzaken, alleen de onherroepelijke beslissingen van de rechter die
over de grond van de strafvordering uitspraak doet, gezag van gewijsde hebben;
dat dit niet het geval is voor het arrest van 6 november 2003, waarin verklaard
wordt dat de rechtspleging ten aanzien van de beschuldigde C. T. verder op tegenspraak zal worden gevoerd;
Overwegende, voor het overige, dat voormeld arrest niet beslist dat de getuige
A. R. opnieuw zou worden gehoord;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
Over het door G. D. M. aangevoerde vierde middel in zijn geheel en over het
door R. T. aangevoerde tweede middel:
Overwegende dat, in het hof van assisen, de getuigen die door de ene of de andere partij regelmatig zijn opgeroepen, moeten worden verhoord als ze aanwezig
zijn, als de partijen niet hebben afgezien van hun verhoor en als tegen hen geen
enkele uitsluitingsgrond bestaat;
Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat E. G., B. H., S. P., G. S., J.
B., G. C., I. I., F. M., F. M., M. L., P. P., J.-M. H., F. D., M.-A. P., G. C., J.-P. G.
en D. M. voorkomen op de lijst van de getuigen die op verzoek van de procureur-generaal aan de beschuldigden is betekend; dat die getuigen dus op regelmatige wijze in het debat zijn geroepen;
Dat arrest nummer 261 van 18 december 2003 evenwel vaststelt dat de voormelde getuigen niettegenstaande hun oproeping niet zijn verschenen;
Dat een dergelijke afwezigheid het hof van assisen toestaat hetzij over te gaan
tot debat en berechting, hetzij de zaak naar een andere zittingsdag te verwijzen;
Dat de bodemrechters de in het middel bedoelde wettelijke en verdragsbepalingen niet hebben geschonden, noch het algemeen rechtsbeginsel van het mondeling karakter van het debat hebben miskend, door te bevelen de rechtspleging
voort te zetten, op grond dat het verhoor van de afwezige getuigen niet noodza-
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kelijk was om de waarheid aan het licht te brengen;
Overwegende dat S. N., J. M., L. L., G. V. en A. R. eveneens op de lijst van
getuigen voorkomen en dus eveneens op regelmatige wijze in het debat zijn geroepen;
Overwegende, evenwel, dat de arresten met nummer 261 en 262 beslissen dat
die personen zijn gehoord en dat de eisers en hun raadslieden hun alle vragen
hebben kunnen stellen die zij wensten;
Dat bijgevolg, de voormelde arresten, door vast te stellen dat het opnieuw verschijnen van die getuigen "het debat onnodig zou rekken zonder uitzicht op een
zekerder uitkomst", de in de middelen aangevoerde bepalingen en algemene
rechtsbeginselen evenmin hebben geschonden of miskend;
Overwegende dat, ten slotte, eiser G. D. M. de voorzitter van het hof van assisen bij brief heeft verzocht om het verhoor van F. B., G. L., A. V. en F. R., die
niet op de lijst van getuigen voorkwamen;
Dat die personen dus geen regelmatig in het debat geroepen getuigen zijn;
Dat het hof van assisen, door hun verhoor te weigeren, de in de middelen aangehaalde bepalingen en beginselen niet kan hebben geschonden of miskend;
Dat de middelen, wat dat betreft, niet kunnen worden aangenomen;
Overwegende dat, voor het overige, de eisers betogen dat de voorzitter van het
hof van assisen, door de tijdens het onderzoek afgelegde verklaringen van afwezige of overleden getuigen niet voor te lezen, verwaarloosd heeft gebruik te maken van de hem bij artikel 354 van het Wetboek van Strafvordering geboden mogelijkheid, en aldus de voornoemde wetsbepaling heeft geschonden;
Dat de middelen in dit onderdeel geen verband houden met het bestreden arrest en derhalve niet ontvankelijk zijn;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissingen overeenkomstig de
wet zijn gewezen;
J. Op het cassatieberoep van G. D. M. tegen het arrest van 18 december 2003,
gebundeld onder nummer 264 van de processtukken, en op het cassatieberoep
van R. T. tegen het arrest van dezelfde datum, gebundeld onder nummer 263:
Over het door G. D. M. aangevoerde veertiende middel en over het door R. T.
aangevoerde negende middel in hun geheel:
Overwegende dat de middelen, in zoverre zij ervan uitgaan dat de veroordeling
van de eisers op doorslaggevende of bijkomstige wijze steunt op de verklaringen
van een anonieme tipgever, het Hof zouden verplichten feitelijke gegevens van
de zaak te onderzoeken, wat niet tot zijn bevoegdheid behoort;
Overwegende dat die middelen, in zoverre zij de considerans bekritiseren volgens welke het hof van assisen de identiteit van de persoon wiens verhoor werd
gevorderd, niet kende, zodat het zijn verhoor niet kon bevelen, gericht zijn tegen
een overtollige reden en dus geen belang hebben;
Dat die middelen, wat dat betreft, niet ontvankelijk zijn;
Overwegende, voor het overige, dat de aanwezigheid in het strafdossier van
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een proces-verbaal met inlichtingen waarvan de bron niet is geïdentificeerd, het
vonnisgerecht niet op straffe van nietigheid of niet-ontvankelijkheid van de vervolgingen verplicht de bron te doen identificeren en de tipgever te doen horen
volgens de rechtspleging die bepaald is in de artikelen 189bis en 315bis van het
Wetboek van Strafvordering; dat die bepalingen de bodemrechter immers de mogelijkheid bieden te dien einde een onderzoeksrechter aan te wijzen, als die
ambtsverrichting nuttig blijkt voor het onthullen van de waarheid;
Dat de arresten, door een beoordeling in feite waarover het Hof geen afkeurend oordeel mag vellen, beslissen dat het gevraagde verhoor het debat nodeloos
zou vertragen zonder uitzicht op een zekerdere uitkomst;
Dat de arresten eveneens vaststellen dat onder bescherming van de anonimiteit
verkregen inlichtingen niet gelijkgesteld kunnen worden met bewijzen die op regelmatige en autonome wijze tegen de beschuldigden zijn verkregen;
Dat uit het antwoord van het hof van assisen op de conclusie van de eisers niet
blijkt dat de bodemrechters hun het recht zouden hebben betwist de tijdens het
debat overlegde gegevens te weerleggen;
Dat de middelen, wat dat betreft, niet kunnen worden aangenomen;
Overwegende, voor het overige, dat artikel 6.3, d van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden niet wordt miskend, alleen omdat de bodemrechter oordeelt dat hij geen verhoor op tegenspraak van de anonieme tipgever moet of kan bevelen, op grond van wiens onthullingen het onderzoek nuttig kon worden gevoerd;
Dat de middelen, wat dat betreft, falen naar recht;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissingen overeenkomstig de
wet zijn gewezen;
K. Op de cassatieberoepen van G. D. M. en R. T. tegen het arrest van 7 januari
2004:
Over het door G. D. M. aangevoerde vijfde middel:
Overwegende dat eiser aanvoert dat de voorzitter van het hof van assisen, vóór
de opening van het debat, krachtens de hem door artikel 298 van het Wetboek
van Strafvordering toegekende bevoegdheid, "een aantal personen had opgeroepen waarbij uit het strafdossier bleek dat zij betrokken waren bij de problematiek
van de anonieme getuige"; dat eiser vaststelt dat de zitting toch voor geopend
werd verklaard zonder dat die personen zijn gehoord en hieruit afleidt dat hij
geen eerlijk proces heeft genoten in de zin van artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;
Overwegende, evenwel, dat de door eiser beschreven onderzoekshandelingen
tevens door de voorzitter van het hof van assisen na de opening van het debat,
konden worden bevolen op grond van diens discretionaire bevoegdheid, zij het
volgens een andere procedure;
Dat uit de processtukken niet blijkt dat eiser voor het hof van assisen de voorzitter heeft verzocht om de verhoren te gelasten, waarvan het middel de afwezigheid aanklaagt;
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Dat het middel, dat niet voor het eerst voor het Hof kan worden aangevoerd,
niet ontvankelijk is;
Over het door G. D. M. aangevoerde zesde middel en over het door R. T. aangevoerde derde middel in hun geheel:
Overwegende dat de eisers staande houden dat getuige W. D. B. op de terechtzitting van 28 oktober 2003 niet alleen gebruik heeft gemaakt van persoonlijke
aantekeningen maar tevens van een exemplaar van een stuk uit het dossier dat
toebehoorde aan de voorzitter van het hof van assisen en dat door hem van aantekeningen was voorzien en onderstreept; dat de eisers hieruit afleiden dat de zaak
niet op billijke wijze is gehoord in de zin van artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en dat het
beginsel van het mondeling debat is miskend;
Overwegende, evenwel, dat het proces-verbaal van de terechtzitting van 28 oktober 2003 vermeldt dat "de voorzitter tijdens het verhoor van deze getuige, en
zonder verzet van de partijen, hem de pagina's 5715, 5716 en 5717 van het dossier heeft bezorgd om hem bij zijn verhoor te helpen en ze vervolgens heeft gerecupereerd";
Dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat getuige
W. D. B. gebruik zou hebben gemaakt van aantekeningen, noch dat hij gebruik
zou hebben gemaakt van een persoonlijk document van de voorzitter, met diens
aantekeningen;
Dat de beweringen van de eisers niet gestaafd worden door de processtukken;
Dat de middelen feitelijke grondslag missen;
Over het door G. D. M. aangevoerde zevende middel en over het door R. T.
aangevoerde vierde middel:
Overwegende dat de eisers het arrest van 7 januari 2004 verwijten uitspraak te
doen over de jegens hen ingestelde strafvordering, voordat het Hof zich had uitgesproken over de cassatieberoepen tegen de arresten van 3 en 4 december 2003,
waarbij het hof van assisen twee burgerlijke rechtsvorderingen niet-ontvankelijk
had verklaard die door tussenkomst op zijn terechtzitting waren ingesteld;
Overwegende dat het zevende middel van G. D. M., in zoverre het de miskenning van "grondbeginselen van elke rechtsstaat" aanvoert, onduidelijk en bijgevolg niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de middelen, in zoverre zij de schending aanvoeren van de
artikelen 837 en 1068 tot 1131 van het Gerechtelijk Wetboek, die geen verband
houden met de schorsende uitwerking van het cassatieberoep in strafzaken, falen
naar recht;
Overwegende, voor het overige, dat het cassatieberoep niet schorsend is, wanneer het gericht is tegen het tussenarrest dat, op de burgerlijke rechtsvordering,
door een hof van assisen in de loop van het debat is gewezen;
Dat de middelen, wat dat betreft, eveneens falen naar recht;
Over het door G. D. M. aangevoerde achtste middel:
Wat beide onderdelen samen betreft:
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Overwegende dat eiser stelt dat hij niet is opgeroepen voor de terechtzitting
van het Hof, toen het uitspraak diende te doen over het verzoekschrift dat een
derde op 8 december 2003 had neergelegd tegen de voorzitter van het hof van assisen; dat hij eveneens staande houdt dat het arrest van het Hof van 29 oktober
2003, dat voorzitter H.-P. G. beveelt zich van de zaak te onthouden, hem door de
daartoe nochtans aangewezen deurwaarder niet is betekend; dat hij daaruit de
schending afleidt van artikel 838, tweede en vijfde lid van het Gerechtelijk Wetboek, alsook de miskenning van zijn recht van verdediging;
Overwegende dat het middel, in zoverre het is afgeleid uit de schending van de
voormelde wetsbepaling, geen verband houdt met het bestreden arrest en derhalve niet ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige, dat uit het arrest van het Hof van 10 december
2003, waarnaar eiser verwijst, blijkt dat het verzoekschrift van 8 december 2003
is verworpen omdat het geen verzoekschrift tot wraking was in de zin van de artikelen 828 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, aangezien het niet was
ingediend door een procespartij;
Dat het feit niet voor die rechtspleging te zijn opgeroepen, de uitoefening van
eisers recht van verdediging voor het hof van assisen niet heeft kunnen schaden
of beperken;
Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
Over het door G. D. M. aangevoerde negende middel en over het door R. T.
aangevoerde elfde middel:
Overwegende dat de eisers zich beklagen over, enerzijds, de houding van een
onderzoeker die uiting zou hebben gegeven aan zijn overtuiging over de schuld
van de beschuldigden en, anderzijds, de rol van de pers, die talrijke getuigen zou
hebben ondervraagd, hun verklaringen zou hebben gepubliceerd en informatie
zou hebben verspreid die rechtstreeks uit het onderzoeksdossier kwam; dat de eisers hieruit de miskenning van het vermoeden van onschuld afleiden en van het
recht om door een onpartijdige rechterlijke instantie te worden berecht, aangezien de gezworenen geen beroepsmagistraten zijn en dus niet over de ervaring en
opleiding beschikken om alle externe beïnvloeding te weerstaan;
Overwegende dat het vermoeden van onschuld in de eerste plaats betrekking
heeft op de houding van de rechter die van een beschuldiging in strafzaken moet
kennisnemen; dat de verklaringen van een onderzoeker en de reportages in de
pers, al zijn ze foutief, kwaadwillig of al hebben ze een misdadige oorsprong, op
zich dus niet tot gevolg kunnen hebben dat de berechting van de zaak de artikelen 6.1 en 6.2 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden schendt;
Overwegende, voor het overige, dat elke gezworene de bij artikel 312 van het
Wetboek van Strafvordering bepaalde eed heeft afgelegd om geen afbreuk te
doen aan de belangen van de beschuldigde en van de maatschappij die hem beschuldigt, geen gehoor te geven aan haat of kwaadwilligheid, aan vrees of genegenheid, te beslissen op grond van de aangevoerde bezwaren en de middelen van
verdediging, naar geweten en innige overtuiging, met onpartijdigheid en vastberadenheid zoals het een vrij en rechtschapen mens betaamt;

1112

HOF VAN CASSATIE

16.6.04 - Nr. 333

Dat elk verzuim van de verplichtingen die voortvloeien uit die eed, meteen kan
worden bestraft door uitoefening van het wrakingsrecht;
Dat uit het aan de gezworenen toegeschreven gebrek aan ervaring, de snelheid
waarmee zij hebben beraadslaagd of het gebrek aan motivering van hun verdict,
niet kan worden afgeleid dat de jury niet onpartijdig uitspraak kon doen in een
zaak waarvan de pers zich meester heeft gemaakt;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
Over het door G. D. M. aangevoerde tiende middel:
Overwegende dat eiser het gebrek aan motivering van het verdict aanklaagt en
artikel 350 van het Wetboek van Strafvordering bekritiseert, luidens hetwelk tegen de verklaring van de jury in geen geval enig rechtsmiddel kan worden ingesteld;
Dat het middel, dat gericht is tegen de wet en niet tegen het bestreden arrest,
niet ontvankelijk is;
Over het door G. D. M. aangevoerde elfde middel en over het door R. T. aangevoerde zesde middel:
Overwegende dat de middelen, in zoverre zij gericht zijn tegen de schending
van de artikelen 312, 336 tot 339 en 342 van het Wetboek van Strafvordering,
zonder aan te geven waarin die schending bestaat, niet ontvankelijk zijn;
Overwegende dat artikel 353 van voormeld wetboek niet verbiedt de behandeling van de zaak tussen het sluiten van het debat en de overlegging van de vragen
aan de jury, te schorsen;
Dat uit het proces-verbaal van de terechtzitting niet blijkt dat de gezworenen,
na overhandiging van de vragen, hun kamer zouden verlaten hebben voor zij hun
verklaring hebben opgemaakt;
Dat uit de omstandigheid alleen dat de gezworenen, vóór de beraadslaging, een
tussenpauze hebben genoten om uit te rusten, niet kan worden afgeleid dat zij,
wegens de activiteit van de pers tijdens die schorsing van de terechtzitting, niet
meer onpartijdig uitspraak zouden kunnen doen of dat het algemeen beginsel van
het recht van verdediging miskend zou zijn;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
Over het door G. D. M. aangevoerde twaalfde middel:
Wat beide onderdelen samen betreft:
Overwegende dat eiser aanvoert dat zijn gezondheid ten gevolge van zijn
hechtenis van 20 tot 28 oktober 2003 dermate is verslechterd dat hij tijdelijk niet
meer in staat was om met zijn raadslieden te overleggen;
Overwegende dat het middel, in zoverre het de tenuitvoerlegging van de gevangenneming bekritiseert en de daaropvolgende ongesteldheid aanklaagt, geen
verband houdt met het bestreden arrest en bijgevolg niet ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige, dat uit de processtukken blijkt dat de akte van
beschuldiging en de dagvaarding om te verschijnen op de terechtzitting van 17
oktober 2003 aan G. D. M. zijn betekend op 13 augustus 2003; dat eiser gevangen is genomen op 20 oktober 2003 en acht dagen later in vrijheid is gesteld, en,
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bijgestaan door zijn advocaten, vrij is verschenen van 28 oktober 2003 tot 7 januari 2004; dat zijn raadslieden voor hem conclusie hebben genomen op de terechtzittingen van 6 november, 19 november, 12 december en 15 december
2003; dat zij gepleit hebben op 29 december 2003 en geantwoord hebben op 6
januari 2004; dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt
dat eiser het recht is ontzegd om met zijn raadslieden te overleggen, of dat hij
niet over de nodige tijd en mogelijkheden zou hebben beschikt ter voorbereiding
van zijn verdediging;
Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
Over het door G. D. M. aangevoerde zestiende middel:
Wat het eerste en derde onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 407, derde lid van het Wetboek van Strafvordering
bepaalt dat, in strafzaken, de nietigheden voortkomend uit enige onregelmatigheid betreffende de eed van getuigen, deskundigen of tolken gedekt zijn, wanneer een vonnis of arrest op tegenspraak, behalve dat welk een maatregel van inwendige aard inhoudt, gewezen is zonder dat de nietigheid door een van de partijen is opgeworpen of door de rechter ambtshalve is uitgesproken;
Overwegende dat die bepaling met name van toepassing is op de door het hof
van assisen op tegenspraak gewezen arresten;
Overwegende dat het veroordelend arrest van 7 januari 2004 en de tussenarresten van 19 november en 18 december 2003 op tegenspraak zijn gewezen; dat
geen enkele partij de nietigheid heeft opgeworpen die eiser voor het eerst voor
het Hof aanvoert en die hij grondt op het verhoor, onder eed, van twee personen
die volgens hem geen eed hadden mogen afleggen; dat die nietigheid evenmin
ambtshalve is onderzocht door het hof van assisen, zodat die nietigheid, gesteld
dat ze reëel is, gedekt is;
Dat die onderdelen niet kunnen leiden tot cassatie en derhalve niet ontvankelijk zijn;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat eiser de politiemaatregelen bekritiseert die zijn genomen om
de veiligheid te verzekeren van twee getuigen die op de terechtzitting van 19 november 2003 zijn verschenen;
Overwegende dat het onderdeel, dat geen verband houdt met het bestreden arrest, niet ontvankelijk is;
Over het door G. D. M. aangevoerde zeventiende middel en over het vijfde,
door R. T. aangevoerde middel:
Overwegende dat de middelen, in zoverre ze het bevel van de stafhouder van
de orde van advocaten van de balie van Luik aanklagen, krachtens welke de
raadslieden van de eisers een afschrift van een stuk uit het strafdossier dienden af
te geven, geen verband houden met het bestreden arrest en dus niet ontvankelijk
zijn;
Overwegende, voor het overige, dat uit de processtukken niet blijkt dat de eisers, in een conclusie voor het hof van assisen, die afgifte hebben aangeklaagd
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als een belemmering van hun recht van verdediging of gevraagd zouden hebben
dat hun een nieuw afschrift zou worden toegekend;
Dat de middelen, die niet voor het eerst voor het Hof kunnen worden aangevoerd, wat dat betreft eveneens niet ontvankelijk zijn;
Over het door G. D. M. aangevoerde achttiende middel en over het door R. T.
aangevoerde zevende middel:
Overwegende dat, hoewel artikel 217 van het Gerechtelijk Wetboek, om op de
lijst van de gezworenen te worden ingeschreven, alleen vereist dat de betrokkene
ingeschreven is in het kiezersregister, dat hij de burgerlijke en politieke rechten
geniet, dat hij volle dertig jaar en minder dan zestig jaar oud is en dat hij kan lezen en schrijven, en hoewel uit de artikelen 342 tot 345 en 347 tot 351 van het
Wetboek van Strafvordering volgt dat de gezworenen hun verklaring over de
schuld opmaken zonder hierover te beraadslagen met het hof, hieruit niet volgt
dat het hof van assisen geen onafhankelijke en onpartijdige, bij wet opgerichte
rechterlijke instantie zou zijn in de zin van artikel 6.1 van het Europees Verdrag
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, of
dat het vermoeden van de onschuld van de beschuldigde er niet wettig kan worden weerlegd;
Dat de middelen falen naar recht;
Over het door G. D. M. aangevoerde negentiende middel en over het door R.
T. aangevoerde twaalfde middel:
Overwegende dat België, op 21 april 1983, bij het neerleggen van de bekrachtigingsoorkonde van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, het voorbehoud heeft gemaakt dat paragraaf 5 van artikel 14 van dat
verdrag niet zou worden toegepast op personen die krachtens de Belgische wet
rechtstreeks worden verwezen naar een hoger rechtscollege zoals, met name, het
hof van assisen;
Dat de middelen, in zoverre ze dat voorbehoud bekritiseren, geen verband houden met de bestreden beslissing en dus niet ontvankelijk zijn;
Overwegende, voor het overige, dat noch artikel 6 noch artikel 13 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden het recht op een rechtspraak in twee instanties waarborgen;
Dat de middelen, wat dat betreft, falen naar recht;
Over het door G. D. M. aangevoerde twintigste middel en over het door R. T.
aangevoerde achtste en tiende middel:
Overwegende dat het tiende middel van R. T., in zoverre het aanvoert dat eiser, als gevolg van zijn opsluiting op de vooravond van de opening van het debat, niet vrij met zijn raadsman heeft kunnen communiceren, niet ontvankelijk is,
aangezien uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat die
eiser voor het hof van assisen geconcludeerd heeft tot miskenning van het recht
om over de nodige middelen te beschikken voor de voorbereiding van zijn verdediging;
Overwegende, voor het overige, dat het, overeenkomstig de artikelen 337, 338
en 339 van het Wetboek van Strafvordering, aan de jury staat te beoordelen of de
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haar voorgelegde bewijzen een toereikende grondslag vormen voor haar overtuiging aangaande de schuld, waarbij zij haar desbetreffende beslissing uitdrukt
door alleen bevestigend of ontkennend te antwoorden op de haar gestelde vragen
overeenkomstig de artikelen 337, 338 en 339 van het Wetboek van Strafvordering;
Dat de artikelen 6.1 en 6.3, b van het Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en artikel 14.3, b van het
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, alsook artikel
149 van de Grondwet, zelfs als ze samen gelezen worden met de voormelde verdragsbepalingen, de jury geenszins verplichten om haar antwoorden met redenen
te omkleden;
Dat de middelen, wat dat betreft, falen naar recht;
Over het door G. D. M. aangevoerde éénentwintigste middel en over het door
R. T. aangevoerde dertiende middel:
Overwegende dat de middelen, in zoverre zij afgeleid zijn uit de miskenning
van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en 6.1 van het Internationaal Verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten, zonder aan te geven waarin die miskenning bestaat, niet ontvankelijk zijn bij gebrek aan nauwkeurigheid;
Overwegende, voor het overige, dat artikel 14 van het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden geen onafhankelijk bestaan heeft, in zoverre die bepaling alleen kan worden aangevoerd
met betrekking tot het genot van de rechten en vrijheden die worden erkend in
dat verdrag en in de aanvullende protocols die uitwerking hebben in de interne
rechtsorde;
Dat voormelde teksten noch de motivering van de schuldverklaring, noch de
rechtspleging in twee instanties, noch de verschijning voor gerechten die uitsluitend zijn samengesteld uit permanente magistraten, vereisen;
Overwegende, ten slotte, dat de onaantastbare bevoegdheid van de volksjury,
die overigens beperkt wordt door de artikelen 351, 352, 364 en 364bis van het
Wetboek van Strafvordering, en die tevens tot gevolg heeft dat tegen vrijspraak
geen enkel rechtsmiddel kan worden aangewend, tussen de beschuldigden en de
beklaagden geen arbitraire ongelijkheid van behandeling invoert in de zin van
voormeld artikel 14;
Dat de middelen, wat dat betreft, falen naar recht;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissingen overeenkomstig de
wet zijn gewezen;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep of cassatieberoepen.
16 juni 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, eerste voorzitter – Verslaggever:
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de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. P. Rigot, Luik, S. Mascart, Luik, J. Pierre, Luik, J.-P. Jacques, Luik en L. Misson,
Luik.

Nr. 334
1° KAMER - 17 juni 2004

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - UITSPRAAK - BEPAALDE
DAG - TAAK VAN DE RECHTER.
2º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN UITSPRAAK - BEPAALDE DAG - TAAK VAN DE RECHTER.
3º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN UITSPRAAK - BEPAALDE DAG - VERVROEGDE DAG - GEVOLG.
4º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - VONNIS - UITSPRAAK BEPAALDE DAG - VERVROEGDE DAG - GEVOLG.
5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - VONNIS - UITSPRAAK - BEPAALDE DAG - VERVROEGDE DAG - GEVOLG.
6º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - NIEUW STUK HEROPENING VAN HET DEBAT - MOGELIJKHEID.
7º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL CASSATIEARREST - VERNIETIGING - OVERLEGGING - HEROPENING VAN HET DEBAT - WEIGERING ONTVANKELIJKHEID.
8º CASSATIE — ALLERLEI - CASSATIEARREST - VERNIETIGING - OVERLEGGING HEROPENING VAN HET DEBAT - WEIGERING - CASSATIEMIDDEL - ONTVANKELIJKHEID.
1º en 2° Dat de rechter, wanneer hij de zaak in beraad houdt om het vonnis uit te spreken,
de dag voor die uitspraak dient te bepalen, sluit niet uit dat hij op een vroegere dan de
bepaalde dag uitspraak kan doen, noch verplicht het hem de partijen vooraf van de
vervroegde dag voor de uitspraak in kennis te stellen. (Art. 770, eerste lid Ger.W.)
3º, 4° en 5° Geen schending van het recht van verdediging of van artikel 6.1 E.V.R.M. valt
af te leiden uit de enkele omstandigheid dat de rechter uitspraak doet voor de dag
bepaald voor de uitspraak. (Art. 770, eerste lid Ger.W.)
6º Een heropening van het debat, na ontdekking door een verschijnende partij van een
nieuw stuk of feit van overwegend belang tijdens het beraad, is niet meer mogelijk nadat
het vonnis is uitgesproken. (Art. 772 Ger.W.)
7º en 8° Nieuw, mitsdien niet ontvankelijk, is het middel gericht tegen de weigering het
debat te heropenen ten einde een cassatiearrest over te leggen, dat een titel heeft
vernietigd, in zoverre de eiser, op een aan dat arrest posterieure terechtzitting waarop
het debat gesloten werd, niet heeft opgeworpen dat die titel ontbrak.
(TRANSLINI B.V.B.A. e.a. T. STATIONS HEITE B.V.B.A. e.a.)

ARREST
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(A.R. C.02.0385.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 februari 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 te Rome en goedgekeurd bij wet van
13 mei 1955, hierna afgekort tot "E.V.R.M.";
- de artikelen 20, 23, 26, 28, 770, eerste lid, 772, 1042 en 1110 van het Gerechtelijk
Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel tot eerbiediging van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep verklaarde eisers' hoger beroep ongegrond na onder meer te hebben
vastgesteld wat volgt:
"... De (eisers) beogen met het hoger beroep:
(1) de opheffing van het derdenbeslag van 9 juni 2000 gelegd op verzoek van (verweersters), lastens de (eiseres), in handen van de NV Betonfabriek Goudezeune (HeuvellandKemmel);
(2) de veroordeling van (verweersters) tot de betaling van een schadevergoeding wegens misbruik van beslagrecht aan de 1ste (eiseres) (van) 6.197,34 euro (= 250.000 BEF)
en aan tweede en derde (eisers) (van) 2.478,94 euro (= 100.000 BEF), meer intrest en kosten.
Tevens betrachten ze de afwijzing van de door (verweersters) gestelde tegenvordering
tot de betaling van de som van 1.239,47 euro (= 50.000 BEF) meer intresten als schadevergoeding wegens tergend en roekeloos geding.
...
3. ... Het bestreden uitvoerend derdenbeslag van 9 juni 2000 werd gelegd krachtens drie
arresten van de zevende kamer van dit hof van 3 februari 2000, gekend onder de nummers
1998/AR/244, 1998/AR/245 en 1998/AR/2679, gewezen tussen enkel (eiseres) en (verweersters) (...).
5. Ingevolge de manifeste wanbetaling vanwege (eiseres) hebben (verweersters) op volkomen correcte wijze, ter voldoening van hun materieelrechtelijke aanspraken, d.m.v. het
beslag het retentierecht op het vermogen van hun debitrice uitgeoefend.
De door (eisers) gevorderde veroordeling van de (verweersters) tot de betaling als schadevergoeding wegens misbruik van beslagrecht aan (eiseres) (van) de som van 6.197,34
euro (= 250.000 BEF) en aan (eisers) (van) de som van 2.478,94 euro (= 100.000 BEF),
meer intresten, komt - gelet op alles wat voorafgaat - volkomen ongegrond voor.
Anderzijds dient - met de eerste rechter - uit de voorliggende stukken en procedure(s)
besloten te worden dat de handelingen van (eisers) een schoolvoorbeeld zijn van dilatoire
procesvoering en dat zij onmiskenbaar het procesrecht afwenden van zijn doel en enkel
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beogen de uitvoering door hun schuldeisers te dwarsbomen.
Hun proceshouding getuigt van een schuldige lichtzinnigheid die een normaal, voorzichtig en bedachtzaam persoon niet zou begaan.
De dienaangaande door (verweersters) gevorderde en passend toegekende schadevergoeding t.b.v. 1.239,47 euro (= 50.000 BEF) is geenszins overdreven.
De beslissing van de eerste rechter moet ook op dit punt worden bevestigd.
Het hoger beroep is derhalve volkomen ongegrond" (p. 2-4 en 7-8).
Grieven
1.1. Uit de aan het Hof voorgelegde stukken en uit het bestreden arrest blijkt:
(a) dat het op 9 juni 2000 gelegde uitvoerend beslag onder derden, dat op 13 juni 2000
aan eiseres werd aangezegd, onder meer geschiedde krachtens drie arresten van het Hof
van Beroep te Gent van 3 februari 2000, gewezen in de zaken A.R. nr. 98/244, 98/245 en
2679/98;
(b) dat de twee eerstgenoemde arresten werden vernietigd bij arresten van het Hof van
8 februari 2002 (resp. C.00.0330.N en C.00.0332.N) omdat zij niet wettig eisers' verzoek
tot herroeping van het debat hadden afgewezen op grond dat zij geen verschijnende partijen waren en dat zij geen enkel stuk hadden overgelegd om hun verzoek te staven, en dat
eiseres tegen laatstgenoemd arrest op 17 december 2001 een cassatieberoep heeft ingesteld (zaak C.01.0588.N).
(c) dat het hoger beroep van eisers tegen het vonnis van de beslagrechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ieper van 1 december 2000 de opheffing van voormeld uitvoerend beslag onder derden en de veroordeling van verweersters tot schadevergoeding wegens misbruik van beslagrecht tot voorwerp had.
(d) dat volgens de vermeldingen van het zittingsblad van 12 februari 2002 (zie bijlage),
onderhavige zaak, op die datum, na sluiting van het debat, in beraad werd genomen en dat
ze voor uitspraak werd gesteld op de terechtzitting van dinsdag 26 februari 2002.
(e) dat eisers op dat ogenblik nog geen kennis hadden van voornoemde vernietigingsarresten van het Hof, die pas per faxbericht van 22 februari 2002 aan hun raadsman werden
meegedeeld (zie de bijlagen bij het verzoekschrift tot heropening van het debat).
(f) dat deze laatste nog diezelfde dag een verzoekschrift tot heropening van het debat
verzond naar de griffier van de 14-bis kamer van het Hof van Beroep te Gent, met in bijlage de drie vernietigingsarresten van het Hof als 'nieuwe en ter zake dienende stukken (...)
die de rechten van partijen kunnen wijzigen', nu door deze vernietiging 'niet enkel een bestreden beslissing wordt vernietigd, maar ook alles wat daarop volgde, zoals alle uitvoeringshandelingen' (zie bijlage).
(h) dat inmiddels evenwel, op een 'buitengewone terechtzitting van 19 februari 2002'
het thans bestreden arrest reeds werd gewezen zonder dat de eisers of hun raadsman werden verwittigd van deze terechtzitting.
(i) dat adjunct-griffier L.L. bij brief van 25 februari 2002 aan de raadsman van de eisers
het verzoekschrift tot heropening van het debat met bijlagen terugzond nu het eindarrest
reeds was geveld op 19 februari 2002.
1.2. Artikel 6.1 E.V.R.M. verleent aan eenieder het recht op een eerlijke behandeling
van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie.
Uit deze regel en uit het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging
vloeit onder meer voort dat aan de procespartijen de mogelijkheid wordt geboden om elk
stuk of elk betoog dat van aard is het oordeel van de rechter te beïnvloeden voor te leggen
aan de rechter, in voorkomend geval via een verzoek om heropening van het debat.
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1.3. Naar luid van artikel 772 van het Gerechtelijk Wetboek kan een verschijnende partij, indien zij gedurende het beraad een nieuw stuk of feit ontdekt, de heropening van het
debat vragen zolang het vonnis niet uitgesproken is.
Volgens artikel 770, eerste lid van hetzelfde wetboek, bepaalt de rechter, wanneer hij
de zaak in beraad houdt om het vonnis uit te spreken, de dag voor die uitspraak.
1.4. Uit de samenlezing van voormelde verdragsbepaling, voormeld algemeen rechtsbeginsel en deze wetsbepalingen, volgt dat - ter vrijwaring van voormeld recht van elke gedingvoerende partij om tijdig een heropening van het debat te vragen teneinde aan de
rechter een nieuw feit of stuk van overwegend belang te kunnen voorleggen - wanneer de
rechter, in aanwezigheid van partijen, het debat sloot, de zaak in beraad nam en ze voor
uitspraak stelde op een welbepaalde datum, de rechter deze datum niet kan verschuiven
naar een vroegere datum zonder de partijen hiervan vooraf in kennis te stellen.
1.5. Cassatie van een arrest in de zin van artikel 1110 van het Gerechtelijk Wetboek
brengt vernietiging mee van de vonnissen die er het gevolg van zijn of wanneer tussen
beide beslissingen een nauw verband bestaat, alsmede van alle daarop gegronde handelingen, zoals middelen van tenuitvoerlegging.
Uit de samenlezing van de artikelen 20, 23, 26 en 28 van het Gerechtelijk Wetboek
volgt dat door het Hof vernietigde rechterlijke beslissingen niet meer bekleed zijn met het
gezag, noch met kracht van het rechterlijk gewijsde.
Bijgevolg kon het hof van beroep niet wettig, na de door het Hof uitgesproken vernietiging, zijn beslissing steunen op deze vernietigde rechterlijke beslissingen en de eisers
evenmin wettig veroordelen tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos geding.
Besluit
Hieruit volgt dat:
(a) het hof van beroep, door eisers' hoger beroep ongegrond te verklaren op de 'buitengewone terechtzitting van 19 februari 2002', na de zaak op de terechtzitting van 12 februari 2002, in aanwezigheid van eisers' raadsman, in beraad te hebben genomen en voor uitspraak te hebben gesteld op de terechtzitting van 26 februari 2002, doch zonder eisers,
noch hun raadsman vooraf te hebben verwittigd van deze buitengewone terechtzitting, de
eisers de mogelijkheid heeft ontzegd om tijdig een heropening van het debat te vragen
teneinde aan het hof van beroep nieuwe stukken of feiten van overwegend belang ontdekt
gedurende het beraad, met name de vernietigingsarresten van het hof van 8 februari 2002,
te kunnen voorleggen en aldus zowel eisers' recht op een eerlijk proces (schending van artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 te Rome en goedgekeurd bij wet van 13 mei
1955) en hun recht van verdediging (schending van voormeld algemeen rechtsbeginsel),
als hun recht om een heropening van het debat te vragen gedurende het beraad (schending
van de artikelen 770, eerste lid, 772 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek) heeft miskend.
(b) dat hof van beroep, door op de 'buitengewone terechtzitting van 19 februari 2002'
eisers' hoger beroep ongegrond te verklaren, strekkende tot opheffing van het op 9 juni
2000 gelegde uitvoerend beslag onder derden, krachtens o.m. de arresten van het Hof van
Beroep te Gent van 3 februari 2000, gewezen in de zaken A.R. nr. 98/244 en 98/245, die
werden vernietigd bij arresten van het Hof van 8 februari 2002, niet wettig steunt op vernietigde rechterlijke beslissingen zonder gezag noch kracht van gewijsde (schending van
de artikelen 20, 23, 26 en 28 van het Gerechtelijk Wetboek), de door het Hof uitgesproken
cassatie miskent (schending van artikel 1110 van hetzelfde wetboek) en bijgevolg de eisers evenmin wettig veroordeelt tot een schadevergoeding wegens tergend en roekeloos
geding (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 17 en 18
van het Gerechtelijk Wetboek).

1120

HOF VAN CASSATIE

17.6.04 - Nr. 334

IV. Beslissing van het Hof
Middel
Overwegende dat, krachtens artikel 770, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek wanneer de rechter de zaak in beraad houdt om het vonnis uit te spreken,
hij de dag voor die uitspraak bepaalt en die uitspraak moet geschieden binnen
een maand na het sluiten van het debat;
Dat dit artikel niet uitsluit dat de rechter op een vroegere dan de bepaalde dag
uitspraak kan doen, noch de rechter verplicht de partijen vooraf van de vervroegde dag voor de uitspraak in kennis te stellen;
Overwegende dat, krachtens artikel 772 van hetzelfde wetboek indien een verschijnende partij gedurende het beraad een nieuw stuk of feit van overwegend
belang ontdekt, zij, zolang het vonnis niet is uitgesproken, de heropening van het
debat kan vragen;
Dat een heropening van het debat niet meer mogelijk is nadat het vonnis is uitgesproken;
Overwegende dat geen schending van het recht van verdediging of van artikel
6.1 E.V.R.M. valt af te leiden uit de enkele omstandigheid dat de rechter uitspraak doet vóór de dag bepaald voor de uitspraak;
Overwegende dat het arrest dat op 19 februari 2002 uitspraak heeft gedaan
hoewel blijkens het zittingsblad van 12 februari 2002 de datum voor uitspraak op
de terechtzitting van 26 februari 2002 was vastgesteld, geen van de aangewezen
wetsbepalingen schendt noch het recht van verdediging miskent;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende voor het overige dat de arresten door het Hof van Cassatie werden uitgesproken op 8 februari 2002, dit is voor de terechtzitting van het hof van
beroep van 12 februari 2002;
Dat de eisers op die laatste terechtzitting niet hebben opgeworpen dat de titels
waarop het beslag was gesteund ontbraken;
Dat het middel in zoverre nieuw is, mitsdien niet ontvankelijk;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
17 juni 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Maes.
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Nr. 335
1° KAMER - 17 juni 2004

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) KREDIET - TOEREKENING - AARD.
De uitoefening door een kredietgever van een opdracht gegeven door de kredietnemer op
grond van een voorheen gesloten kredietovereenkomst en die hierin bestaat dat
bedragen ontvangen door de kredietnemer toegerekend worden op een openstaand
krediet, geldt als betaling, in de zin van artikel 445 Faillissementswet 1851, door de
kredietnemer. (Art. 445 Faillissementswet 1851)
(S. e.a. T. BANK BRUSSEL LAMBERT N.V.)

ARREST

(A.R. C.02.0456.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 maart 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 445, inzonderheid het derde lid en 446 van het Wetboek van Koophandel,
opgenomen in Boek III "Faillissementen, Bankbreuk en Uitstel van betaling", titel I (Faillissementswet van 18 april 1851);
- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van verweerster gegrond en doet het
vonnis van de beslagrechter te Oudenaarde van 21 oktober 1998 teniet waarin de schorsing was bevolen van de tenuitvoerlegging op grond van de akte hypothecaire lening verleden voor Notaris A. T. te Oudenaarde van 19 maart 1992.
Opnieuw wijzende, verklaart het bestreden arrest het verzet van de eisers tegen de executie, aangevangen met bevel voorafgaand onroerend beslag van 1 oktober 1996, toelaatbaar, doch wijst het af als ongegrond, om reden dat:
"De vraag is niet of en hoe de BBL de cheque nr. 385/0048762/34, uitgeschreven aan
de NV Salomon, heeft aangewend;
wel dient onderzocht of het product ervan al dan niet toekwam aan het faillissement.
Het antwoord daarop is - prima facie geoordeeld, binnen de beslissingsmacht die de beslagrechter toekomt - positief;
consequent aan het feit dat de schuldenares - in het licht van de faillissementstoestand
waarin de vennootschap Salomon verkeerde (het faillissement werd uitgesproken bij von-
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nis van 14 maart 1996, de verdachte periode nam een aanvang op 14 september 1995) per 11 maart 1996 geen (geldige) betalingen kon doen waardoor bepaalde schuldeisers
werden bevoordeligd, kon de BBL - met of zonder opdracht daartoe - geen (geldige) toerekeningen doen ten eigen bate ter aanzuivering van niet opgezegde kredieten of vervallen
schuldvorderingen.
Derhalve komt het het hof - recht doende als beslagrechter en derhalve bij voorraad verantwoord voor dat de BBL, vanuit de invalshoek van het faillissementsrecht - na daartoe uitdrukkelijk gesommeerd te zijn door de curatele van het faillissement Salomon - de
verkoopprijs van het rollend materiaal (deels voor de tegenwaarde van de cheque, door de
emittent uitgeschreven op naam van de NV Salomon) heeft gerestitueerd aan het faillissement.
In acht genomen het voormelde, staat vast dat BBL een schuldvordering heeft op de gefailleerde vennootschap Salomon, waarvoor (de eisers) hypotheek verstrekten.
...
Wat voorafgaat staat niet in de weg dat (verweerster) de goederen waarop hypotheek
uitwint".
Grieven
Artikel 8 van de notariële akte van 19 maart 1992, die de hypotheekstelling bevatte van
eisers gedaan als borgtocht voor een krediet van 7.000.000 BEF, toegestaan in diezelfde
akte door verweerster aan de NV Salomon, bepaalt dat:
"Alle verbintenissen, al dan niet opeisbaar, zelfs eventuele, van de kredietneemster jegens de bank die voortspruiten uit verrichtingen die aan de onderhavige verbintenissen
voorafgaan, ermee gelijktijdig zijn of erop volgen, zijn of zullen op het toegestane krediet
toerekenbaar zijn, en dit zonder dat de bank ertoe verplicht is de kredietneemster ervan te
verwittigen, daar de toerekening uitsluitend blijkt uit de loutere beslissing van de Bank,
genomen op een door haar geschikt geacht tijdstip, zulks afgezien van de bevestiging die
de Bank ervan zou verstrekken".
Artikel 9 van dezelfde akte stipuleert dat:
Ingeval van opeisbaarheid van gelijk welke bedragen uit hoofde van de benutting van
het onderhavig krediet of van gelijk welke verbintenissen jegens haar zal de bank, naar
believen, doch met bericht aan de kredietneemster, alle bedragen toerekenen die haar ten
gunste van de kredietneemster bereiken zowel ingevolge haar order als dit van derden, al
dan niet garanten".
(...)
3. Derde onderdeel
Krachtens artikel 445, derde lid van de Faillissementswet zijn nietig en zonder gevolg
ten aanzien van de boedel, wanneer zij gedaan zijn door de schuldenaar sedert het door de
rechtbank bepaalde tijdstip waarop hij opgehouden heeft te betalen of binnen de tien dagen die dit tijdstip zijn voorafgegaan, alle betalingen, hetzij in geld, hetzij door overdracht, verkoop, schuldvergelijking of anders, van niet-vervallen schulden, en, voor vervallen schulden, alle betalingen die anders dan in geld of handelseffecten zijn gedaan.
Deze bepaling strekt ertoe de toepassing te verzekeren van het grondprincipe van gelijkheid tussen schuldeisers van de gefailleerde.
Artikel 445, derde lid van de Faillissementswet verbiedt evenwel niet dat een krediet
vervroegd wordt terugbetaald tijdens de verdachte periode wanneer dit geschiedt met gelden van de kredietnemer die op een rekening bij de kredietverlener zijn gestort en wanneer de kredietovereenkomst voorziet dat de kredietverlener deze gelden, ten allen tijde,
wanneer hij dat maar wil, kan toerekenen op het toegestane krediet, voor zover deze kre-
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dietverlener er niet van op de hoogte was dat de schuldenaar heeft opgehouden te betalen
(zie artikel 446 van de Faillissementswet).
Dergelijke contractueel voorziene toerekening kan niet aangezien worden als een betaling in de zin van artikel 445, derde lid van de Faillissementswet en is bijgevolg niet nietig noch zonder gevolg ten aanzien van de boedel omdat de kredietverlener als schuldeiser
zodoende immers niet wordt bevoordeeld ten opzichte van de andere schuldeiser maar aldus slechts uitvoering wordt gegeven aan het contract.
In casu voorzien de artikelen 8 en 9 van de notariële akte van 19 maart 1992 uitdrukkelijk in de mogelijkheid dat verweerster alle mogelijke verbintenissen, zelfs niet-opeisbare,
van de NV Salomon jegens verweerster, op de toegestane kredieten kan toerekenen en dit
op elk ogenblik dat verweerster hiervoor geschikt acht.
Zonder dat zij op de hoogte was van de staking van betaling van de NV Salomon,
maakte verweerster op 11 maart 1996 van deze mogelijkheid gebruik en werd de opbrengst van de verkoop van het rollend materiaal van de NV Salomon toegerekend op het
bedoelde krediet.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig, zonder miskenning van de artikelen
445, derde lid en 446 van de Faillissementswet, heeft kunnen oordelen dat "consequent
aan het feit dat de schuldenares - in het licht van de faillissementstoestand waarin de vennootschap Salomon verkeerde (...) per 11 maart 1996 geen (geldige) betalingen kon doen
waardoor bepaalde schuldeisers werden bevoordeligd, ook (...) (verweerster) - met of zonder opdracht daartoe - geen (geldige) toerekening (kon) doen ten eigen bate ter aanzuivering van niet opgezegde kredieten of vervallen schuldvorderingen" nu het arrest zodoende
de verbindende kracht van de artikelen 8 en 9 van de notariële akte van 19 maart 1992
miskende die uitdrukkelijk voorzien in de vervroegde vereffening van het toegestane krediet door toerekening op dit niet-opgezegde of niet-vervallen krediet van om het even
welke betaling uitgaande van de NV Salomon aan verweerster (schending van artikel
1134 van het Burgerlijk Wetboek).
De beslissing dat de terugbetaling aan het faillissement door verweerster van de verkoopprijs van het rollend materiaal vanuit de invalshoek van het faillissement verantwoord is, dat aldus vaststaat dat verweerster nog een schuldvordering heeft op de NV Salomon waarvoor de eisers borg stonden, dienvolgens, dat het verzet van de eisers tegen de
executie ongegrond is, is bijgevolg evenmin naar recht verantwoord (schending van de artikelen 445, derde lid, 446 van de Faillissementswet en 1134 van het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
(...)
3. Derde onderdeel
Overwegende dat het onderdeel in wezen aanvoert dat de litigieuze toerekening geen betaling kon zijn in de zin van artikel 445 van de toen toepasselijke
Faillissementswet;
Overwegende dat, krachtens dit artikel 445, alle betalingen van niet-vervallen
schulden wanneer zij gedaan zijn hetzij in geld, hetzij door overdracht, verkoop
of schuldvergelijking of anders nietig en zonder gevolg ten aanzien van de boedel zijn, wanneer zij gedaan zijn door de schuldenaar sedert het door de rechtbank bepaalde tijdstip waarop hij opgehouden heeft te betalen of binnen tien dagen die dit tijdstip voorafgaan;
Dat de uitoefening door een kredietgever van een opdracht gegeven door de
kredietnemer op grond van een voorheen gesloten kredietovereenkomst en die
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hierin bestaat dat bedragen ontvangen door de kredietnemer toegerekend worden
op een openstaand krediet, geldt als zulke betaling door de kredietnemer;
Overwegende dat de appèlrechter oordeelt, zonder schending van de in het onderdeel aangewezen wettelijke bepalingen, dat te dezen, gelet op de contractuele
relatie tussen de partijen, de litigieuze toerekening kon gelden als een betaling
tijdens de verdachte periode;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat het onderdeel voor het overige volledig is gebaseerd op de
miskenning door de appèlrechter van het begrip betaling en in zoverre niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
17 juni 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De
Bruyn en Simont.

Nr. 336
1° KAMER - 17 juni 2004

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - BESTUURDER - VERGOEDING - UITSLUITING
- DRAAGWIJDTE - RECHTHEBBENDE.
De regel dat de bestuurder van een motorrijtuig zich niet kan beroepen op de bepaling van
artikel 29bis W.A.M.-wet houdt geen uitzondering in voor het geval die bestuurder een
vergoeding vraagt als rechthebbende van een slachtoffer waarvan sprake in dat artikel 1.
(Art. 29bis, §2 W.A.M.-wet 1989)
(L. T. KBC VERZEKERINGEN N.V. e.a.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal Dubrulle:
Het enig cassatiemiddel vecht, wegens schending van het toepasselijk artikel 29bis
W.A.M., de beslissing van het bestreden vonnis aan dat eiseres geen vordering kan
instellen tot vergoeding van de door haar geleden schade ingevolge het overlijden van
haar echtgenoot, mede-inzittende van het door haar bestuurd voertuig, t.g.v. een alsdan
gebeurd verkeersongeval, namelijk schade door het verlies van de economische waarde
van de huisman en het inkomstenverlies en morele schade.
Deze vordering wordt afgewezen op grond dat het toepasselijk art. 29bis §2 de
verzekerde bestuurder als rechthebbende uitsluit en deze bepaling niet het door eiseres
gemaakte onderscheid maakt tussen de rechtstreekse schade van de bestuurder en diens
schade als rechthebbende.
De wet van 19 januari 2001 houdende wijziging van die bepaling, die de bestuurder wel
1 In de versie zoals gewijzigd door de wet van 13 april 1995. Zie de concl. van het O.M.
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aanspraak op vergoeding als rechthebbende van het slachtoffer verleent, werd niet
toegepast op grond dat het ongeval voor haar inwerkingtreding plaatsgreep.
De rechtbank ging niet in op het verzoek van eiseres om in dit verband een prejudiciële
vraag aan het Arbitragehof te stellen op grond dat er geen klaarblijkelijke schending was
van de art. 10 & 11 G.W.
Volgens het middel dient de uitzondering van art. 29bis §2 als zodanig restrictief te
worden geïnterpreteerd, zodat deze bepaling niet belet dat de bestuurder die geen
vergoeding kan bekomen als rechtstreeks slachtoffer – wel vergoeding kan bekomen van
weerkaatsingsschade als rechthebbende van een ander rechtstreeks slachtoffer, zoals een
passagier, nu de hoedanigheid van bestuurder niets te maken heeft met de hoedanigheid
van rechthebbende van een slachtoffer niet-bestuurder. Ook de voormelde wetswijziging
impliceert niet dat de bestuurder voorheen niet voor vergoeding van weerkaatsingsschade
in aanmerking kwam. Dit zou t.a. geen wetswijziging zijn doch enkel een verduidelijking
van een overigens inhoudelijk niet gewijzigde §2; m.a.w. de nieuwe wet zou dus louter
interpretatief zijn.
De vraag is dus of de stelling van eiseres m.b.t. de "dubbele hoedanigheid" van de
bestuurder kan worden gevolgd.
M.i. kan ze dat niet en kan het middel derhalve niet worden aangenomen.
Er was inderdaad verdeeldheid in de rechtsleer daaromtrent. Eiseres steunt haar stelling
op deze van L. CORNELIS2 die oordeelt dat de bestuurder aanspraak zou kunnen maken op
vergoeding als rechthebbende van een rechtstreeks slachtoffer omdat art. 29bis duidelijk
dat onderscheid heeft gemaakt: "uitgesloten zijn de bestuurders en hun rechthebbenden;
beschermd zijn de (rechtstreekse) slachtoffers en hun rechthebbenden".
M.i. wordt deze stelling terecht niet aanvaard door het bestreden vonnis, nu de wet dat
onderscheid niet maakt en op grond dat de wet van 19 januari 2001 nog niet van kracht
was. Deze wet is tot stand gekomen ten gevolge van voormelde verdeeldheid in de
rechtsleer en geeft de bestuurder recht op vergoeding als rechthebbende van een
rechtstreeks slachtoffer. Het vonnis lijkt me deze wet als een interpretatieve wet te hebben
beschouwd nu het oordeelt dat de bestuurder slechts sedert haar inwerkingtreding deze
aanspraak kan formuleren. Deze visie lijkt me conform met de voorbereiding van deze
wet.
Ik meen dat de stelling van DUBUISSON3 dient gevolgd te worden, naar luid waarvan in de
toepasselijke versie van art. 29 §2 W.A.M. de bestuurder wordt uitgesloten ingevolge zijn
hoedanigheid op het ogenblik van het verkeersongeval en niet afhankelijk van zijn positie
m.b.t. de aard van de geleden schade (rechtstreekse of bij weerkaatsing).
Dit is overigens ook de interpretatie gevolgd in het arrest van 12 februari 2004 4 van Uw
Hof. In gemeen recht kan de aansprakelijke bestuurder overigens geen recht tegen zijn eigen verzekeraar-B.A. doen gelden: men kan niet tegelijk aansprakelijke verzekerde en
derde begunstigde zijn.
Ik verwijs ten slotte nog naar het arrest van 23 januari 2002 van het Arbitragehof5, in
antwoord op de prejudiciële vraag of art. 29bis §2 de artt. 10 & 11 G.W. schendt doordat
het de bestuurder van een motorrijtuig of diens rechthebbende uitsluit van het voordeel
van art. 29bis §1 en aldus een verschil in behandeling instelt met de andere weggebrui2 “De objectieve aansprakelijkheid voor motorvoertuigen”, R.W. 1998-99, p. 527-528, nr 14.
3 B. DUBUISSON, “La loi du 19 janvier 2002, modifiant te régime d’indemnisation des usagers faibles
de la route”, J.T. 2001, p. 589, nr. 17; B. DUBUISSON, “Questions diverses: l’application de la loi dans
le temps et dans l’espace, le préjudice par répercussion, la situation du conducteur”, in P. JADOUL & B.
DUBUISSON (eds.), L’indemnisation des usagers faibles de la route, Larcier, 2002, p. 174-175, nr. 32.
4 AR C.01.0333.N, nr. 78, met concl. O.M.
5 Nr 23/2002, B.S. 26 maart 2002, 12409.
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kers. Deze prejudiciële vraag betreft de toestand voor de wetswijziging van 19 januari
2001.
Dit antwoord luidt als volgt:
"B.4.1. Artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 organiseert een systeem van
objectieve aansprakelijkheid van de bestuurders van motorrijtuigen dat afwijkt van het
gemeen recht van de burgerlijke aansprakelijkheid, aangezien de bestuurder van een
motorrijtuig dat bij een ongeval betrokken is zich niet kan onttrekken aan zijn verplichting
om de door de slachtoffers geleden lichamelijke schade te herstellen door zich te beroepen
op de afwezigheid van een door hem begane fout (…).” Het Hof verwijst naar de
wetsvoorbereiding die het door motorrijtuigen gecreëerd zwaarder risico benadrukt".
Het Hof besluit als volgt:
"B.4.3. Met de in het geding zijnde bepalingen beoogt de wetgever de automatische
schadevergoeding voor de zwak geachte slachtoffers van verkeersongevallen. De in
aanmerking genomen criteria om die zwakheid te kenmerken, namelijk, enerzijds, het feit
dat men niet de bestuurder van een motorrijtuig is en, anderzijds, het gevaar dat de
inverkeerstelling van een motorrijtuig op de openbare weg in se betekent, zijn objectieve
criteria waarop het recht op de automatische vergoeding van de door de zwak geachte
slachtoffers geleden lichamelijke schade kan worden gegrond. Dat de bestuurders van
motorrijtuigen van het voordeel van die schadevergoeding worden uitgesloten, is het
logische gevolg van de in aanmerking genomen criteria om de categorie vast te stellen van
de begunstigenden ten aanzien van wie de wetgever de maatregel heeft gewild. Die
uitsluiting is niet onevenredig, in zoverre niet wordt betwist dat het de motorrijtuigen zijn
die aan de basis liggen van het grootste aantal verkeersongevallen. Hoewel de bestuurders
van die voertuigen ook slachtoffers van verkeersongevallen kunnen zijn, zijn zij, rekening
houdend met de door de wetgever nagestreefde doelstelling, niet als zwakke
weggebruikers te beschouwen. Indien de wetgever eveneens had voorzien in de
automatische schadevergoeding voor de bestuurders van motorrijtuigen, zou hij de
doelstelling hebben ontkracht die erin bestond de zwakke weggebruikers te beschermen
en zou hij bovendien, zoals hij redelijkerwijze vermocht te oordelen tijdens de
parlementaire voorbereiding, hebben bijgedragen tot een buitensporige verhoging van de
verzekeringspremie burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen van veel meer dan 5 pct.
– als kostprijs van de bescherming van zwakke weggebruikers – waarover alle partners
het ter zake zijn eens geraakt (Parl. St. Senaat 1993-1994, p. 18, 21 en 40, nr. 980-3).”
(…).
"B.5 Uit wat voorafgaat volgt dat de (beide) prejudiciële vra(a)g(en) ontkennend
dien(t)(en) te worden beantwoord."
Deze redengeving lijkt me ook te kunnen gevolgd worden om het door eiseres beoogde
onderscheid t.a.v. de hoedanigheid van de bestuurder onder het toepasselijk art. 29bis niet
te maken.
Conclusie: verwerping.
ARREST

(A.R. C.02.0488.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 5 februari 2002 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 29bis van de Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals van kracht na wijziging bij Wet van 13
april 1995 en voor wijziging bij Wet van 19 januari 2001.
Aangevochten beslissingen
De Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk beslist in het aangevochten vonnis dat eiseres tegen verweerster geen vordering kan instellen tot vergoeding van de door haar geleden schade ingevolge het overlijden van haar echtgenoot en wijst aldus de vordering af
van eiseres, ertoe strekkende vanwege verweerster vergoeding te bekomen voor de schade
voortvloeiend uit het verlies van de economische waarde van de huisman, voor het inkomstenverlies en voor de morele schade ingevolge het overlijden van haar echtgenoot J.C..
De rechtbank overweegt daartoe:
"Kan H.L. een vordering instellen van de door haar geleden schade ingevolge het overlijden van haar echtgenoot?
De eerste rechter is van oordeel dat artikel 29bis WAM wet aan H.L. niet toelaat een
vordering in te stellen voor de schade die zij lijdt ingevolge het overlijden van haar echtgenoot.
In artikel 29bis, §1, eerste lid, wordt omschreven wie aanspraak kan maken op vergoeding: bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is, wordt met uitzondering van de stoffelijke schade, alle schade veroorzaakt aan elk slachtoffer of zijn rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsel of het overlijden, vergoed door de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder of de houder van het
motorrijtuig overeenkomstig deze wet.
In artikel 29bis, §2, wordt gezegd, welke van de bovenvermelde vergoedingsgerechtigden, zich niet kunnen beroepen op de bepalingen van dit artikel:
De bestuurder van een motorrijtuig en zijn rechthebbenden kunnen zich niet beroepen
op de bepalingen van dit artikel.
(Eiseres) meent een onderscheid te moeten maken tussen de schade die de bestuurder
rechtstreeks lijdt en de schade die onrechtstreeks geleden wordt door het overlijden van
een van de passagiers. Zij verwijst hiertoe naar een artikel van de hand van L. Cornelis
('De objectieve aansprakelijkheid voor motorrijtuigen', R.W., 1998 - 1999, 521-537). Volgens deze laatste zou de bestuurder aanspraak kunnen maken op vergoeding op grond van
artikel 29bis WAM als rechthebbende erfgenaam van een zwakke weggebruiker.
De rechtbank is van oordeel dat deze interpretatie verder gaat dan wat de wet zegt. Er
wordt in artikel 29bis, §2, geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten eigen schade die de bestuurder kan lijden. De wet zegt dat de bestuurder zich niet kan beroepen op de bepalingen van dit artikel, dit wil zeggen ook niet als rechthebbende van een
slachtoffer waarvan sprake in artikel 29bis, §1.
De wetgever heeft aan deze situatie willen verhelpen zoals blijkt uit de voorbereidende
werkzaamheden van de Wet van 19 januari 2001 (BS 21.02.01) houdende de wijziging
van diverse bepalingen betreffende de regeling inzake automatische vergoeding van de
schade geleden door zwakke weggebruikers en passagiers van motorrijtuigen. Er blijkt als
motivering: het thans vigerende artikel 29bis wordt zo geïnterpreteerd dat de bestuurder
geen recht heeft op enige automatische vergoeding, ook al is hij zelf rechtverkrijgende
van het slachtoffer, bijvoorbeeld als verwant.
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Sedert de inwerkingtreding van de voormelde wet kan de bestuurder aanspraak maken
op vergoeding in zoverre hij rechthebbende is van het slachtoffer die geen bestuurder was
en op voorwaarde dat hij de schade niet opzettelijk heeft veroorzaakt.
Gelet op het feit dat het ongeval plaatsvond voor de inwerkingtreding van de voormelde wetswijziging dient besloten te worden dat (eiseres) geen vordering op grond van artikel 29 bis WAM wet kan instellen voor de door haar, ingevolge het overlijden van haar
echtgenoot, geleden schade" (vonnis, pp. 5-6).
Grieven
1. Artikel 29bis, §1 van de Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals van kracht op 14 oktober 1995,
datum van het litigieuze verkeersongeval (vonnis, p. 2, in fine), bepaalt dat bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig is betrokken, met uitzondering van de stoffelijke
schade, alle schade veroorzaakt aan elk slachtoffer of zijn rechthebbende en voortvloeiend
uit lichamelijke letsels of het overlijden, vergoed wordt door de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder of de houder van het motorrijtuig overeenkomstig deze wet.
Krachtens de tweede paragraaf van artikel 29bis van de Wet van 21 november 1989,
zoals van kracht op 14 oktober 1995, d.w.z. voor de wijziging bij Wet van 19 januari
2001, kunnen de bestuurder van een motorrijtuig en zijn rechthebbenden zich niet beroepen op de bepalingen van dit artikel.
2. Paragraaf 2 van artikel 29bis houdt een uitzonderingsbepaling in t.o.v. de in paragraaf 1 vervatte regel, die in het algemeen voorziet dat "elk slachtoffer of zijn rechthebbenden" vergoedingsgerechtigd zijn.
De in paragraaf 2 bepaalde uitzondering dient dan ook restrictief te worden geïnterpreteerd.
3. De bestuurder van een motorrijtuig dat in een verkeersongeval is betrokken, kan op
grond van artikel 29bis van de Wet van 21 november 1989 vanwege de verzekeraar die de
aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder of de houder van het motorrijtuig,
geen vergoeding bekomen van de schade die hij, als bestuurder, ingevolge dit verkeersongeval lijdt.
De rechthebbenden van een passagier van dit voertuig, die schade bij weerkaatsing lijden tengevolge van de verwondingen opgelopen door of het overlijden van deze passagier, kunnen op grond van artikel 29bis van de Wet van 21 november 1989 wel vergoeding voor deze schade bekomen.
De omstandigheid dat een rechtssubject als rechtstreeks slachtoffer van een verkeersongeval geen beroep kan doen op artikel 29bis van de Wet van 21 november 1989, omdat hij
bestuurder van een betrokken motorrijtuig was, neemt niet weg dat hij tevens schade kan
lijden in de hoedanigheid van rechthebbende van een ander rechtstreeks slachtoffer. Aldus
kan de bestuurder van de bij een verkeersongeval betrokken motorrijtuig, enerzijds, rechtstreekse schade lijden ingevolge de verwondingen die hij persoonlijk bij het ongeval heeft
opgelopen en, anderzijds, schade door weerkaatsing in zijn hoedanigheid van rechthebbende van zijn echtgenoot - passagier (bv. inkomstenverlies en morele schade ingevolge
het overlijden van de echtgenoot - passagier).
De omstandigheid dat een rechtssubject in zijn hoedanigheid van bestuurder geen aanspraak kan maken op vergoeding, neemt niet weg dat hij vanwege de verzekeraar wel vergoeding kan vorderen voor de schade die hij lijdt in zijn hoedanigheid van rechthebbende
van een passagier/niet bestuurder.
De rechthebbende van een rechtstreeks slachtoffer (bv. de passagier van het betrokken
motorrijtuig) kan voor de in die hoedanigheid geleden schade bij weerkaatsing op grond
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van artikel 29bis van de Wet van 21 november 1989 vergoeding bekomen, zelfs indien hij
tevens bestuurder van het betrokken motorrijtuig was, nu deze laatste hoedanigheid niets
te maken heeft met de hoedanigheid van rechthebbende van een slachtoffer/niet-bestuurder.
4.
4.1. Sinds de wijziging bij Wet van 19 januari 2001, voorziet artikel 29bis, §2 van de
Wet van 21 november 1989 dat de bestuurder van een motorrijtuig en zijn rechthebbenden
zich niet kunnen beroepen op de bepalingen van dit artikel, tenzij de bestuurder optreedt
als rechthebbende van een slachtoffer dat geen bestuurder was en op voorwaarde dat hij
de schade niet opzettelijk heeft veroorzaakt.
Uit de omstandigheid dat in artikel 29bis thans uitdrukkelijk wordt vermeld dat de
schade die de bestuurder lijdt in zijn hoedanigheid van rechthebbende van een
slachtoffer/niet-bestuurder voor vergoeding in aanmerking komt, kan niet worden afgeleid
dat hij voor de inwerkingtreding van de Wet van 19 januari 2001 geen aanspraak kon maken op vergoeding van deze schade.
Bij Wet van 19 januari 2001 werd de tweede paragraaf van artikel 29bis slechts verduidelijkt, zonder dat erin vervatte regel werd gewijzigd. Deze verduidelijking was noodzakelijk omdat een deel van de doctrine, ten onrechte, oordeelde dat artikel 29bis, §2, aldus
diende te worden uitgelegd dat de bestuurder geen vergoeding kon bekomen voor de schade geleden als rechthebbende van een slachtoffer/niet-bestuurder.
4.2. De rechtbank van eerste aanleg beslist in het aangevochten vonnis ten onrechte dat
uit de wijziging van artikel 29bis bij Wet van 19 januari 2001 zou blijken dat de bestuurder voor deze wetswijziging geen vergoeding kon bekomen voor schade geleden als rechthebbende van een slachtoffer/niet-bestuurder.
De omstandigheid dat tijdens de bespreking van het wetsvoorstel dat aanleiding gaf tot
de Wet van 19 januari 2001 werd opgemerkt dat "het thans vigerende artikel 29bis (...) zo
(wordt) geïnterpreteerd dat de bestuurder geen recht heeft op enige automatische vergoeding, ook al is hij zelf de rechtverkrijgende (lees: rechthebbende) van het slachtoffer, bijvoorbeeld als verwant", impliceert evenwel niet dat dit de correcte interpretatie is van artikel 29bis, §2, zoals van kracht voor de wijziging bij Wet van 19 januari 2001.
De omstandigheid dat het "oude" artikel 29bis aldus - verkeerd - werd geïnterpreteerd,
heeft de wetgever ertoe aangezet de wettekst te verduidelijken. Inhoudelijk werd de in paragraaf 2 van artikel 29bis voorziene regel evenwel niet gewijzigd.
De uitlegging die de wetgever bij de bespreking van een wetsvoorstel aan een reeds bestaande wettekst geeft, is overigens geenszins bindend voor de rechter.
5. Er dient derhalve te worden besloten dat de rechtbank van eerste aanleg, door te beslissen dat eiseres ten aanzien van verweerster geen aanspraak kan maken op vergoeding
overeenkomstig artikel 29bis van de Wet van 21 november 1989 voor de schade die zij
lijdt als rechthebbende van haar overleden echtgenoot (passagier van het in het verkeersongeval betrokken motorrijtuig), om reden dat zij tevens de hoedanigheid heeft van bestuurster van het in het verkeersongeval betrokken motorrijtuig, artikel 29bis, in het bijzonder §2 van de Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals van kracht na een wijziging bij Wet van 13
april 1995 en voor de wijziging bij Wet van 19 januari 2001, schendt.

IV. Beslissing van het Hof
1. Middel
Overwegende dat het te dezen toepasselijke artikel 29bis, §2 van de wet van
21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inza-
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ke motorrijtuigen, zoals gewijzigd door de wet van 13 april 1995, (hierna
W.A.M-wet) bepaalt: "De bestuurder van een motorrijtuig en zijn rechthebbenden kunnen zich niet beroepen op de bepaling van dit artikel";
Dat die regel, die uitsluit dat de bestuurder zich kan beroepen op de bepalingen
van dit artikel, geen uitzondering inhoudt voor het geval de bestuurder een vergoeding vraagt als rechthebbende van een slachtoffer waarvan sprake in artikel
29bis, §1;
Dat de parlementaire voorbereiding van de wet van 19 januari 2001 waarbij artikel 29bis, §2, wordt aangevuld met de woorden: "tenzij de bestuurder optreedt
als rechthebbende van een slachtoffer dat geen bestuurder was en op voorwaarde
dat hij de schade niet opzettelijk heeft veroorzaakt", er verder op wijst dat de
wetgever de bestaande toestand heeft willen wijzigen en een mogelijkheid tot
vergoeding van de bestuurder heeft willen invoeren;
Dat de appèlrechters op die grond zonder schending van artikel 29bis, §2, in de
toepasselijke versie ervan, oordelen dat eiseres geen vordering op grond van artikel 29bis W.A.M.-wet kan instellen voor de door haar, ingevolge het overlijden
van haar echtgenoot, geleden schade;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Vordering tot bindendverklaring
Overwegende dat gelet op de verwerping van het cassatieberoep, de vordering
tot bindendverklaring geen bestaansreden meer heeft;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
17 juni 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Boes – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Geinger en De Gryse.

Nr. 337
1° KAMER - 17 juni 2004

BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSVOERING - OVERLEGGING VAN EEN STUK TAAK VAN DE RECHTER.
De rechter heeft de mogelijkheid maar niet de verplichting de overlegging van een stuk te
bevelen1. (Artt. 871 en 877 Ger.W.)
(M. T. G.)

ARREST

1 Cass., 14 dec. 1995, A.R. C.93.0383.N, nr. 551.
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(A.R. C.02.0503.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 juni 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 4, eerste alinea van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel
van het Wetboek van Strafvordering;
- de artikelen 11, 870, 871, 877 en 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen, beschikkingsbeginsel genoemd.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing wordt het door eiser geformuleerde verzoek tot schorsing van
de behandeling van de zaak op grond van het bestaan van een gerechtelijk onderzoek verworpen en wordt het beroepen vonnis voor het overige bevestigd, waardoor eiser werd
veroordeeld tot het betalen aan tegenpartij van een bedrag van 55.776,04 euro en van een
schadevergoeding van 2.500 euro wegens tergend en roekeloos hoger beroep. Het hof van
beroep baseert zich daarbij op de volgende overwegingen:
"(...) dat artikel 4 V.T.Sv. luidt als volgt: 'De burgerlijke rechtsvordering kan terzelfder
tijd en voor dezelfde rechters vervolgd worden als de strafvordering. Zij kan ook afzonderlijk vervolgd worden; in dat geval is zij geschorst, zolang niet definitief is beslist over
de strafvordering die voor of gedurende de burgerlijke rechtsvordering is ingesteld';
dat deze regel zijn oorsprong vindt in de bekommernis van de wetgever om tegenstrijdigheden te vermijden tussen de beslissingen van de strafrechter en de burgerlijke rechter
en verweven is met het beginsel van het gezag van gewijsde van de beslissing van de
strafrechter ten aanzien van de burgerlijke rechter;
(...) dat vereist is dat de strafvordering effectief is ingesteld en dat aan de strafrechter
een beslissing werd opgedragen over punten die gemeen zijn aan de strafvordering en de
burgerlijke vordering op zulke wijze dat er een gevaar voor tegenstrijdigheden bestaat
(...);
dat de partij die het verzoek tot schorsing richt - te dezen (eiser) - dient te bewijzen dat
de voorwaarden vervuld zijn;
(...) dat uit de voorliggende stukken blijkt dat door (eiser) een klacht met burgerlijke
partijstelling werd neergelegd tegen (verweerder), doch deze klacht (behoudens enkele
fragmenten in de nota) niet wordt bijgebracht, zodat de inhoud ervan niet kan onderzocht
worden;
dat (eiser) daartoe aanvoert dat het strikt geheime karakter van het strafonderzoek het
hem onmogelijk maakt deze klacht bij te brengen;
dat evenwel de burgerlijke partij niet gebonden is door de plicht tot geheimhouding, nu
hij geen kennis heeft uit hoofde van de uitoefening van zijn beroep; dat het geheim van

1132

HOF VAN CASSATIE

17.6.04 - Nr. 337

het gerechtelijk onderzoek slechts kan geschonden worden door degene die er de houder
van is uit hoofde van zijn functie;
dat derhalve niets eraan in de weg staat dat (eiser) een afschrift bijbrengt van de door
hem neergelegde klacht;
(...) dat het niet bijbrengen van de klacht met burgerlijke partijstelling tot gevolg heeft
dat niet blijkt dat er punten zijn die gemeen zijn aan de ingestelde strafvordering en onderhavige burgerlijke procedure;
dat (eiser) dus niet aantoont dat de door hem neergelegde klacht moet leiden tot toepassing van artikel 4 V.T. Sv.;
dat het verzoek tot uitstel, schorsing dan ook ongegrond is" (p. 4-5 van het bestreden
arrest).
Grieven
(...)
2. Tweede onderdeel
De rechter mag zich in beginsel niet vergenoegen met de door de partijen aangeboden
bewijzen en bewijsmiddelen wanneer hij van mening is dat die bewijzen en bewijsmiddelen ontoereikend zijn: binnen de perken van het hem voorgelegde geschil heeft de rechter
de verplichting om alle nuttige bewijsmiddelen aan te wenden teneinde de voor het geschil relevante feiten en gegevens te achterhalen. Dit laatste blijkt o.m. uit de artikelen 11,
871 en 877 van het Gerechtelijk Wetboek, die betrekking hebben op de rechtsmacht van
de rechter, o.m. om de overlegging van bepaalde bewijsstukken te bevelen.
Aan deze rechtsmacht van de rechter wordt evenmin afbreuk gedaan door het algemeen
rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen, beschikkingsbeginsel genoemd,
zoals dit o.m. blijkt uit artikel 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek: wanneer de door
een procespartij voorgedragen bewijselementen niet volstaan om het bewijs te leveren van
enig relevant feit of enige relevante omstandigheid, vermag de rechter zich niet beperken
tot de vaststelling dat deze procespartij faalt in de op haar rustende bewijslast, in zoverre
uit de rechterlijke beslissing niet blijkt dat dit bewijs door gebeurlijke aanvullende onderzoeksmaatregelen wel zou kunnen worden geleverd.
Te dezen stelt het hof van beroep vast dat er door eiser een klacht met burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter werd neergelegd tegen o.m. verweerder, waaromtrent eiser aanvoerde dat, gelet op het voorwerp van deze strafklacht, de burgerlijke procedure diende te worden opgeschort overeenkomstig artikel 4 van de Voorafgaande Titel
van het Wetboek van Strafvordering. De appèlrechter wijst er evenwel op dat eiser faalt in
de op hem rustende bewijslast om aan te tonen "dat er punten zijn die gemeen zijn aan de
ingestelde strafvordering en onderhavige burgerlijke procedure", nu eiser de klacht met
burgerlijke partijstelling niet bijbrengt.
De beslissing om de burgerlijke procedure niet op te schorten is aldus niet naar recht
verantwoord. Mede gelet op de omstandigheid dat de verplichting tot opschorting van de
burgerlijke procedure bij toepassing van artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering een regel van openbare orde inhoudt, kon het hof van beroep na
te hebben vastgesteld dat er te dezen inderdaad een strafvordering tegen verweerder aanhangig was, zich niet vergenoegen met vast te stellen dat eiser, louter omdat hij de integrale tekst van de klacht niet neerlegt, het bewijs niet levert dat er punten zouden zijn die
gemeen zijn aan de strafvordering en de burgerlijke vordering, zodat het verzoek tot opschorting van de procedure moet worden afgewezen. De omstandigheid dat de bewijslast
omtrent één en ander, overeenkomstig artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek, op eiser
berustte, kon immers geen afbreuk doen aan de omstandigheid dat het hof van beroep de
rechtsmacht en -plicht had om in voorkomend geval aanvullende onderzoeksmaatregelen
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te bevelen teneinde te achterhalen of er inderdaad geen punten gemeen waren aan de strafvordering en de burgerlijke vordering.
Door de procedure niet op te schorten terwijl in het ongewisse wordt gelaten of er al
dan niet punten waren die gemeen waren aan de strafprocedure en de burgerlijke procedure, schendt de appèlrechter dan ook artikel 4, eerste alinea van de wet van 17 april 1878
houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering.
Door zich te beperken tot de vaststelling dat de door eiser aangebrachte gegevens niet
bewijzen dat er punten gemeen zijn aan de strafvordering en de burgerlijke vordering zonder te kennen te geven dat aanvullende onderzoeksmaatregelen dienaangaande geen duidelijkheid konden verschaffen, miskent het hof van beroep tevens zijn rechtsmacht om
aanvullende onderzoeksmaatregelen te bevelen (schending van de artikelen 11, 871 en
877 van het Gerechtelijk Wetboek) en leidt het voorts uit het beschikkingsbeginsel
(schending van artikel 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen) en uit het bestaan van de op eiser rustende bewijslast (schending van artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek) onwettig af dat
te dezen geen aanvullend onderzoek kon worden bevolen.

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, in geval de burgerlijke rechtsvordering afzonderlijk
vervolgd wordt, zij geschorst is zolang niet definitief is beslist over de strafvordering die voor of gedurende de burgerlijke rechtsvordering is ingesteld;
Overwegende dat, krachtens artikel 871 van het Gerechtelijk Wetboek, de
rechter aan iedere gedingvoerende partij kan bevelen het bewijsmateriaal dat hij
bezit over te leggen; dat artikel 877 van dit wetboek bepaalt dat wanneer er gewichtige, bepaalde en overeenstemmende vermoedens bestaan dat een partij of
een derde een stuk onder zich heeft dat het bewijs inhoudt van een ter zake dienend feit, de rechter kan bevelen dat het stuk of een eensluidend afschrift ervan
bij het dossier van de rechtspleging wordt gevoegd;
Dat die artikelen de rechter een mogelijkheid verlenen maar hem geen verplichting opleggen om overlegging van de stukken te bevelen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser geen afschrift van de door hem
ingediende strafkracht wil overleggen en oordeelt dat hiervoor niets eiser in de
weg staat en dat het niet-bijbrengen van de klacht met burgerlijke partijstelling
tot gevolg heeft dat niet blijkt dat er punten zijn die gemeen zijn aan de ingestelde strafvordering en de gevoerde burgerlijke procedure, zodat eiser niet aantoont
dat de neergelegde klacht met toepassing van artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering moet leiden tot schorsing van de burgerlijke rechtsvordering;
Overwegende dat het arrest aldus zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
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Veroordeelt eiser in de kosten.
17 juni 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Boes – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Geinger en Maes.

Nr. 338
1° KAMER - 17 juni 2004

1º HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — BEGRIP. AARD VAN DE WETGEVING
- DOEL VAN DE HANDELSHUURWET.
2º HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING.
HUURHERNIEUWING. ENZ.) - HUURHERNIEUWING - HOGER BOD DOOR EEN DERDE - WEIGERING
DOOR DE VERHUURDER - ONDERVERHURING - ONDERHUURDER EIGENAAR VAN DE HANDELSZAAK HUURHERNIEUWING - GEEN KENNISGEVING AAN DE VERHUURDER - RECHT OP VERGOEDING
WEGENS UITZETTING.
1º De Handelshuurwet heeft de bescherming van de handelszaak van de kleinhandelaars
en ambachtslieden die rechtstreeks in contact staan met het publiek tot doel1. (Art. 1
Handelshuurwet)
2º Uit de regeling van de Handelshuurwet betreffende het al dan niet tot stand komen van
een huurhernieuwing door de onderhuurder volgt niet dat, nadat de verhuurder de
huurhernieuwing op aanvraag van de hoofdhuurder heeft geweigerd ten gevolge van het
hoger bod van een derde, de onderhuurder, die de handelszaak heeft tot stand gebracht
en zijn vraag tot huurhernieuwing regelmatig aan de hoofdhuurder heeft gericht doch
zonder hem tegelijk ter kennis van de verhuurder te brengen, daardoor zijn recht op een
vergoeding wegens uitzetting verliest2. (Artt. 11.II, eerste en tweede lid, 16.I, aanhef en
5°, 21,23 en 25, eerste lid,aanhef en 4°en 5° en derde lid Handelshuurwet)
(D. e.a. T. Me J. VANSPEYBROUCK, curator van het faillissement van B. e.a.)

ARREST

(A.R. C.03.0134.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 20 september 2001 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
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
1 Cass., 29 nov. 2001, A.R. C.98.0064.N, met concl. O.M., nr. 654.
2 Zie Cass., 21 april 1995, A.R. C.93.0170.N, nr. 205, 13 april 2000, A.R. C.97.0080.N, nr. 253 en
Cass., 29 nov. 2001, A.R. C.98.0064.N, met concl. O.M., nr. 654.
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- de artikelen 1, 11.II. eerste en tweede lid, 16.1.5°, 21, 23, 25. eerste lid, 4° en 5° en
het vierde lid van de wet van 30 april 1951 op de handelshuur-overeenkomsten met het
oog op de bescherming van het handelsfonds (boek III, titel VIII, hoofdstuk 11, afdeling
II bis B.W.), (de artikelen 1, 11.II. eerste en tweede lid en 25 vierde lid, gewijzigd bij de
wet van 29 juni 1955 en artikel 21, gewijzigd bij de wet van 5 juli 1963).
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart de vordering van de eiseressen en hun rechtsvoorganger
om tweede verweerster, eerste verweerder q.q. en de eigenaars nl. derde, achtste, negende
en tiende verweerders te horen zeggen voor recht dat ingevolge de weigering van de handelshuurhernieuwing en het aanbod van eerste verweerder q.q. met de verbintenis de vergoeding wegens uitzetting te betalen, een uitzettingsvergoeding moet vereffend worden
van 557.760,43 euro waarvan 371.840,29 euro bestemd is voor de eiseressen en hun
rechtsvoorganger, tweede verweerster en de eigenaars nl. derde, achtste, negende en tiende verweerders solidair te veroordelen om aan de eiseressen en hun rechtsvoorganger per
31.12.1996 het bedrag te betalen van 371.840,29 euro en de eigenaars nl. derde, achtste,
negende en tiende verweerders solidair te veroordelen om aan de tweede verweerster het
bedrag te betalen van 557.760,43 euro, en te zeggen voor recht dat de eiseressen en hun
rechtsvoorganger worden opgenomen in het passief van het faillissement van eerste verweerder qq. voor het bedrag van 371.840,29 euro, ongegrond op de volgende gronden:
Op de aanvraag tot derde huurhernieuwing van de brouwerij, hoofdhuurster, volgde een
weigering van de verhuurder wegens het aanbod van hogere huurprijs door een derde, in
casu eerste verweerder qq., B., en bij gebreke aan een gelijk aanbod door de huurder. Om
dezelfde reden weigerden de onderhuurders R.-D. de huurhernieuwing aan hun onderhuurster V.. Geen der partijen verzetten zich in rechte tegen de weigering van de huurhernieuwing. (...) Ten onrechte stelt eerste verweerder qq., B., dat zowel de hoofdhuurder als
de onderhuurders vervallen waren van het recht op huurhernieuwing door nagelaten te
hebben zich conform artikel 18 van de Handelshuurwet binnen de vervaltermijn van 30
dagen tot de rechter te wenden en daardoor bijgevolg geen recht meer hadden op een uitzettingsvergoeding. In casu is niet artikel 18 maar zijn de artikelen 21, 22 en 23 van de
Handelshuurwet van toepassing. Conform de artikelen 25.4 en 5 van de Handelshuurwet
heeft de huurder die weigert een aanbod te doen gelijk aan dat van de derde, principieel
recht op een uitzettingsvergoeding. Voldoende is dat de huurder op regelmatige wijze zijn
wil heeft kenbaar gemaakt om zijn recht op hernieuwing van de handelshuur uit te oefenen (...) In zijn aanbod aan de verhuurders heeft eerste verweerder qq. er zich conform artikel 21 Handelshuurwet voorafgaandelijk toe verbonden de uitzettingsvergoeding te betalen. De verhuurders, de consoorten S., stellen dat de eerste rechter hen ten onrechte solidair met de meerbiedende derde, eerste verweerder qq., heeft veroordeeld tot het betalen
van de uitzettingsvergoeding. Ingeval van weigering van huurhernieuwing wegens het
aanbod van een derde heeft de huurder twee schuldenaars, de verhuurder en de meerbiedende derde. Bij ontstentenis van een uitdrukkelijke wettelijke bepaling, is er terzake geen
sprake van hoofdelijkheid maar wel van een ondeelbare verbintenis. De huurder heeft de
keus om zijn vordering te richten tegen één van hen, doch zal vanzelfsprekend de vergoeding maar éénmaal ontvangen. Enkel in het geval van art. 25.6 is hoofdelijkheid voorzien
tussen verhuurder en de nieuwe huurder, meerbiedende derde. (...) Verwijzend naar artikel
11.1, tweede lid, Handelshuurwet stellen de verhuurders dat de vraag tot huurhernieuwing
diende uit te gaan van de onderhuurders, R.-D., en niet van de hoofdhuurster, de brouwerij Alken-Maes, die terzake noch belang, noch hoedanigheid meer zou hebben gehad. De
term "samengaande" in artikel 11.1, tweede lid, en "samen" in artikel 11, II, eerste lid,
houden in dat de volledige onderverhuring van het bedrijfspand en de overdracht van de
handelszaak die daarin wordt geëxploiteerd samen en gelijktijdig geschieden. Hierbij
wordt dus verondersteld dat de hoofdhuurder tevens eigenaar is van de handelszaak. In
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hoofde van R.-D. was er geen sprake van een onderverhuring samengaande met de overdracht van de handelszaak. Zij namen het handelsfonds niet over van de brouwerij, hoofdhuurder, maar van de vorige onderhuurder. De twee leden van artikel 11.1 Handelshuurwet zijn duidelijk op zichzelf: alleen zo de aldaar gestelde voorwaarden vervuld zijn,
wordt de onderhuurder uit kracht van de wet, rechtstreeks huurder van de hoofdverhuurder. De hoofdhuurder is trouwens principieel gerechtigd de hernieuwing van de handelshuur aan te vragen, zelfs wanneer hij geen eigenaar is van de handelszaak. Verwijzend
naar artikel 11.II, tweede lid, Handelshuurwet stellen de verweerders S., verhuurders, verder dat de onderhuurders R.-D. hun eventuele rechten (zowel op huurhernieuwing als, in
voorkomend geval, op uitzettingsvergoeding) verbeurd hebben door niet tijdig en regelmatig de huurhernieuwing te hebben aangevraagd ten aanzien van de hoofdhuurster en op
dezelfde dag dezelfde vraag te richten tot de verhuurders. Ingeval van onderverhuring samengaand met de verhuring van de handelszaak of aanleiding gevend tot de oprichting
van een handelszaak (art. 11, II Handelshuurwet) wordt de hoofdhuurder niet uitgeschakeld. De onderhuurder wordt niet rechtstreeks huurder van de verhuurder maar geniet wel
verregaande bescherming bij de aanvraag tot huurhernieuwing. Vanaf 1 september 1979
namen de onderhuurders R.D. het handelsfonds samen met de huur over van hun rechtsvoorgangers V.D.V.-D.B., die kennelijk de eerste onderhuurders waren. Aldus traden de
overnemers volledig in de rechten van de overlaters en konden zij in de plaats van de
overlaters alle rechten uitoefenen die voortvloeiden uit de overgelaten huurovereenkomst.
Vermits de onderverhuring aan V.D.V.-D.B. destijds aanleiding gaf tot de totstandbrenging van de handelszaak, konden deze zich beroepen op artikel 11.II Handelshuurwet. Ingevolge de huuroverdracht en de samengaande overdracht van de handelszaak, kunnen de
onderhuurders R.-D. zich bijgevolg eveneens op dat recht beroepen en genieten zij in
principe de bescherming waarvan hierboven sprake. Artikel 11, II, tweede lid, stelt dat het
verwerpen van de huurhernieuwingsaanvraag van de hoofdhuurder om redenen die hem
alleen betreffen, geen afbreuk doet aan het recht van de onderhuurder op hernieuwing,
mits de aanvraag die hij regelmatig aan de hoofdhuurder heeft gericht, op dezelfde dag en
in dezelfde vormen ter kennis van de verhuurder wordt gebracht. Het moet wel gaan om
subjectieve redenen, met andere woorden redenen die eigen zijn aan de hoofdhuurder. Ten
aanzien van de hoofdhuurder moeten zij bijgevolg van persoonlijke aard zijn, zoals het
niet ingaan op een hoger aanbod door een derde. Nu de huurder het recht heeft het bod
van de derde te evenaren en aldus toch nog de kans krijgt om een huurhernieuwing te bekomen, is de weigering ingeval de huurder zulks niet kan noch wil, een weigering die eigen is aan de huurder en dus een weigering om een subjectieve reden. Ten onrechte is de
eerste rechter er bijgevolg van uit gegaan dat de huurhernieuwing aan de hoofdhuurster
werd geweigerd om reden die haar niet persoonlijk zijn, met andere woorden om een objectieve reden, in welk geval de onderhuurder niet het recht zou hebben gehad om de
huurhernieuwing rechtstreeks aan te vragen bij de verhuurder. Het staat vast dat de onderhuurders R.-D. geen gebruik gemaakt hebben van de mogelijkheid hen geboden door artikel 11.II, tweede lid, Handelshuurwet, zodat de verhuurders terecht stellen dat de onderhuurders R.-D. hun rechten op huurhernieuwing en bijgevolg op een uitzettingsvergoeding hebben verbeurd. De vaste vergoeding, voorzien bij artikel 25.5 Handelshuurwet is,
behoudens bijzondere bepalingen, immers slechts verschuldigd indien de huurder op regelmatige wijze zijn wil heeft kenbaar gemaakt om zijn recht op hernieuwing van de handelshuur uit te oefenen, en dit hem werd geweigerd. De onderhuurders R.-D. hebben dus
geen recht op een uitzettingsvergoeding. (...) De Handelshuurwet heeft de bescherming
van de handelszaak tot doel. De uitzettingsvergoeding zoals die door de wet geregeld is,
beoogt de huurder te vergoeden voor het verlies van de handelszaak als gevolg van de uitzetting. In de gevallen waarin de wet ook de niet-eigenaars van de handelszaak toelaat een
rechtsvordering tot het bekomen van een uitzettingsvergoeding in te stellen, is het nog om
de eigenaar van de handelszaak te behoeden en hem in de mogelijkheid te stellen vergoed
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te worden voor het verlies van zijn handelszaak. Zoals hoger reeds uiteengezet is de brouwerij, hoofdhuurster, nooit eigenaar geweest van het handelsfonds zodat zij geen aanspraak kan maken op een uitzettingsvergoeding. (...) Ook de onderhuurder V. liet na conform artikel 11.2 zijn aanvraag tot huurhernieuwing op dezelfde dag en in dezelfde vormen ter kennis van de verhuurders, de consoorten S., te brengen, terwijl de bij artikel 25
van de Handelshuurwet bepaalde vergoeding in principe slechts verschuldigd is indien de
huurder regelmatig zijn wil te kennen heeft gegeven om van zijn recht op hernieuwing gebruik te maken en dit hem is geweigerd. Om dezelfde redenen als hierboven reeds aangehaald in verband met de vorderingen van R. - D. heeft V. geen recht op een uitzettingsvergoeding en heeft de vraag of zij al of niet eigenaar was van het handelsfonds in casu alle
belang verloren zodat daaromtrent niet meer beslist moet worden.
Grieven
Het artikel 11.II. eerste lid van de Handelshuurwet bepaalt dat in geval van volledige of
gedeeltelijke onderverhuring, die samen met de huur van een handelszaak geschiedt of tot
de totstandbrenging van een handelszaak aanleiding geeft, de onderhuurder recht heeft op
hernieuwing van zijn huur, indien en in de mate waarin de hoofdhuurder zelf de hernieuwing van de hoofdhuur verkrijgt, behoudens het recht van terugneming van de hoofdhuurder bij toepassing van artikel 16 van die wet en het recht van de onderhuurder op de in artikel 25 of in artikel 16.IV van die wet bedoelde vergoeding, in geval van niet hernieuwing. Het artikel 11.II. tweede lid van de Handelshuurwet bepaalt dat het niet aanvragen
van de hernieuwing door de hoofdhuurder of het verwerpen van zijn aanvraag om redenen
die hem alleen betreffen, geen afbreuk doet aan het recht van de onderhuurder op hernieuwing, mits de aanvraag die hij regelmatig aan de hoofdhuurder heeft gericht, op dezelfde
dag en in dezelfde vormen ter kennis van de verhuurder wordt gebracht. Wanneer de onderhuurder, die zich bevindt in het door artikel 11.II. eerste lid van de handelshuurwet bedoelde geval, zijn aanvraag tot hernieuwing van de onderhuur regelmatig aan de hoofdhuurder heeft gericht zonder die aanvraag op dezelfde dag en in dezelfde vorm ter kennis
van de verhuurder te brengen en wanneer de verhuurder de hernieuwing van de hoofdhuur
weigert omdat de hoofdhuurder weigert een aanbod te doen gelijk aan dat van de derde,
dan verliest de onderhuurder enkel het recht op hernieuwing tegenover de verhuurder. In
dat geval behoudt de onderhuurder, wiens handelszaak verloren gaat ingevolge de weigering van de hernieuwing van de hoofdhuur het recht op de bij artikel 25, eerste lid, 4° en
5° van de Handelshuurwet bepaalde uitzettingsvergoeding maar hij kan die vergoeding
slechts verkrijgen door de verplichte bemiddeling van de hoofdhuurder. Het bestreden
vonnis stelt vast:
1. dat de onderverhuring destijds aanleiding gaf tot de totstandbrenging van de handelszaak zodat eiseressen en hun rechtsvoorganger zich als onderhuurders kunnen beroepen
op artikel 11.II van de Handelshuurwet maar dat zij geen gebruik gemaakt hebben van die
mogelijkheid;
2. dat op de aanvraag tot huurhernieuwing van de hoofdhuurster (tweede verweerster)
een weigering volgde van de verhuurder (derde t.e.m. tiende verweerders) wegens het
aanbod van een hogere huurprijs door een derde (eerste verweerder qq.);
3. dat de hoofdhuurster geen gelijk aanbod deed;
4. dat om dezelfde reden de huurhernieuwing door de hoofdhuurster aan haar onderhuurders (de eiseressen en hun rechtsvoorganger) geweigerd werd. Als onderhuurders
wier handelszaak verloren ging ingevolge de weigering van de hernieuwing van de hoofdhuur konden eiseressen en hun rechtsvoorganger krachtens artikel 25, eerste lid, 4° en 5°
van de Handelshuurwet aanspraak maken op de in die artikelen bepaalde opzeggingsvergoeding door de bemiddeling van hun hoofdhuurder. De appèlrechters beslisten ten onrechte dat de eiseressen en hun rechtsvoorganger hun rechten op huurhernieuwing en bij-
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gevolg op een uitzettingsvergoeding hebben verbeurd louter omdat zij geen gebruik
maakten van de mogelijkheid hen geboden door artikel 11.II, tweede lid van de Handelshuurwet. De onderhuurders die geen gebruik maken van die mogelijkheid verliezen immers enkel het recht op hernieuwing tegenover de verhuurder maar daardoor verbeuren zij
geenszins hun recht op uitzettingsvergoeding dat door de verplichte bemiddeling van de
hoofdhuurder dient uitgeoefend (schending van de artikelen 1, 11.II, eerste en tweede lid,
16.1.5°, 21, 23, 25. eerste lid, 4° en 5° en het vierde lid van de Handelshuurwet).

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Middel
Overwegende dat artikel 11.II, eerste lid van de Handelshuurwet bepaalt dat in
geval van volledige of gedeeltelijke onderverhuring, die samen met de huur van
een handelszaak geschiedt of tot de totstandkoming van een handelszaak aanleiding geeft, de onderhuurder recht heeft op hernieuwing van zijn huur, indien en
in de mate waarin de hoofdhuurder zelf de hernieuwing van de hoofdhuur verkrijgt, behoudens het recht van terugneming van de hoofdhuurder bij toepassing
van artikel 16 en het recht van de onderhuurder op de in artikel 25 of in artikel
16.IV bedoelde vergoeding, in geval van niet-hernieuwing;
Dat het tweede lid van dit artikel bepaalt dat het niet-aanvragen van de huurhernieuwing door de hoofdhuurder of het verwerpen van zijn aanvraag om redenen die hem alleen betreffen, geen afbreuk doet aan het recht van de onderhuurder op hernieuwing, mits de aanvraag die hij regelmatig aan de hoofdhuurder
heeft gericht, op dezelfde dag en in dezelfde vormen ter kennis van de verhuurder wordt gebracht; dat dit lid verder bepaalt dat, indien de onderhuurder zijn
aanvraag aan de verhuurder heeft medegedeeld, deze hem een afschrift laat toekomen van elke kennisgeving die hij aan de hoofdhuurder doet;
Dat, krachtens artikel 16.I, aanhef en 5° van de Handelshuurwet de verhuurder
de hernieuwing van de huur kan weigeren tengevolge van het aanbod van een
hogere huurprijs door een derde, indien de huurder geen gelijk aanbod doet,
overeenkomstig de artikelen 21, 22 en 23;
Dat, krachtens de artikelen 21 en 23, wanneer de verhuurder zich beroept op
het aanbod van een derde en de huurder weigert een aanbod te doen gelijk aan
dat van de derde of verzuimt dat aanbod te doen, de derde de voorkeur heeft, behoudens het eventuele recht van de huurder op een vergoeding wegens uitzetting
als bepaald in artikel 25;
Overwegende dat krachtens artikel 25, eerste lid, aanhef en 4° en 5°, de huurder die regelmatig zijn wil heeft te kennen gegeven om van zijn recht op huurhernieuwing gebruik te maken en een ernstig aanbod heeft gedaan, indien de
huurhernieuwing hem is geweigerd tengevolge van het aanbod van een meerbiedende derde, recht heeft op een vergoeding van één of twee jaar van de in de
nieuwe overeenkomst bepaalde huur, naargelang de nieuwe huurder in het goed
een andere of soortgelijke handel drijft dan de vroegere huurder;
Dat, krachtens dit artikel 25, derde lid, in geval van handelsonderhuur, de
rechter de vergoeding kan verdelen tussen de hoofdhuurder en de onderhuurder;
Overwegende dat de Handelshuurwet de bescherming van de handelszaak tot

Nr. 338 - 17.6.04

HOF VAN CASSATIE

1139

doel heeft;
Dat uit het voorgaande volgt dat artikel 11.II van de Handelshuurwet een regeling inhoudt betreffende het al dan niet tot stand komen van een huurhernieuwing voor de onderhuurder;
Dat dit artikel niet bepaalt dat, in een geval van onderverhuring met totstandbrenging van een handelszaak, de onderhuurder die de aanvraag die hij regelmatig aan de hoofdhuurder heeft gericht niet tegelijk ter kennis van de verhuurder
brengt, geen recht heeft op de in artikel 25 of in artikel 16.IV bedoelde vergoeding;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat:
1. de eiseressen het handelspand onderhuren van de tweede verweerster en er
een eigen, van een vorige onderhuurder overgenomen handelszaak uitbaten of laten uitbaten, zodat de eiseressen zich bevinden in het door artikel 11.II van de
Handelshuurwet bedoelde geval;
2. de eiseressen regelmatig aan de tweede verweerster hun wil hebben te kennen gegeven om van hun recht op hernieuwing gebruik te maken maar door de
tweede verweerster zijn afgewezen omdat die op haar beurt door de verhuurders
is afgewezen tengevolge van het aanbod van een hogere huurprijs door de eerste
verweerder;
3. de weigering van de tweede verweerster om het bod van de eerste verweerder te evenaren een weigering om een subjectieve reden betreft in de zin van
voormeld artikel 11.II, tweede lid;
4. de eiseressen hun voormelde aanvraag tot hernieuwing niet tegelijk aan de
verhuurders hebben ter kennis gebracht;
Dat de appèlrechters op grond van die vaststellingen oordelen dat de eiseressen
geen gebruik gemaakt hebben van de mogelijkheid hen geboden door artikel
11.II, tweede lid van de Handelshuurwet en beslissen dat de eiseressen hierdoor
hun recht op huurhernieuwing en bijgevolg op een uitzettingsvergoeding hebben
verbeurd;
Dat het bestreden vonnis aldus de aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit de vordering van de
tweede verweerster tot het verkrijgen van een eigen uitzettingsvergoeding en de
vordering van de elfde verweerster tot het verkrijgen van een uitzettingsvergoeding en de daarop betrekking hebbende tussenvorderingen afwijst;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, zitting houdende in hoger beroep.
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17 juni 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Houtekier en Geinger.

Nr. 339
1° KAMER - 18 juni 2004

CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — EISERS EN VERWEERDERS - GEGRONDE
HOOFDVORDERING - GEGRONDE VORDERING TOT VRIJWARING - CASSATIEBEROEP DOOR DE
VERWEERDER IN VRIJWARING TEGEN DE EISER OP DE HOOFDVORDERING - ONTVANKELIJKHEID GESCHIL TUSSEN DIE PARTIJEN.
Wanneer zowel de hoofdvordering als de vordering tot vrijwaring gegrond zijn, is het
cassatieberoep dat de tot vrijwaring opgeroepen partij tegen de oorspronkelijke eiser
heeft ingesteld ontvankelijk aangezien uit de appèlconclusie van eerstgenoemde blijkt dat
er tussen hem en de oorspronkelijke eiser een geschil bestond1.
(ATS RAUW B.V.B.A. T. BREUER-ANTOINE N.V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0036.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 30 juni 1998 en 25 april
2002 gewezen door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middelen
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Over de door de tweede verweerster tegen het cassatieberoep opgeworpen
grond van niet-ontvankelijkheid: zij is met eiseres m.b.t. het hoofdvoorwerp van
het geschil niet in een geding betrokken;
Overwegende dat het arrest van 30 juni 1988, dat het beroepen vonnis wijzigt,
de hogere beroepen van de twee verweersters ontvankelijk verklaart, ze voegt en,
alvorens recht te doen, een deskundigenonderzoek van de litigieuze laadbak beveelt; dat het arrest van 25 april 2002 de eerste verweerster veroordeelt tot betaling van een geldsom aan de tweede verweerster en eiseres veroordeelt om de
eerste verweerster te vrijwaren voor de tegen haar uitgesproken veroordelingen;
Overwegende dat eiseres, behoudens een bezwaar tegen een factuur van 30
mei 1995, dat geen verband houdt met het hoofdvoorwerp van het geschil, tegen
1 Cass., 29 maart 2001, A.R. C.99.0429.F, nr. 179.
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de tweede verweerster geen rechtsvordering had ingesteld;
Overwegende dat evenwel uit de appèlconclusie van eiseres van 29 augustus
1997 blijkt dat zij gevorderd heeft dat de hogere beroepen, inclusief dat van de
tweede verweerster, niet-gegrond verklaard zouden worden; dat eiseres in haar
appèlconclusie na het deskundigenonderzoek van 19 november 2001, geconcludeerd heeft tot bevestiging van het beroepen vonnis;
Dat eiseres aldus met de tweede verweerster in een geding betrokken was;
Overwegende dat het cassatieberoep, voor het overige, gericht is tegen de twee
veroordelende beslissingen van het arrest van 25 april 2002;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
18 juni 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Simont en Draps.

Nr. 340
1° KAMER - 18 juni 2004

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) RECHTSVORDERING BETREFFENDE EEN OPDRACHT - RECHTSVORDERING
TOT BETALING VAN VERWIJLINTEREST - TERMIJN VOOR HET INSTELLEN ERVAN - BEGIN.
De termijn van een jaar waarbinnen de rechtsvordering door de aannemer moet worden
ingesteld, kan, aangezien het gaat om een rechtsvordering tot betaling van
verwijlinterest, ten vroegste beginnen te lopen vanaf de betaling van het saldo van de
overeenkomst, wanneer die betaling na de voorlopige keuring van de gezamenlijke
werken gebeurt1. (Artt. 15, §4 en 18, §2, M.B. 10 aug. 1977; vóór de wijziging ervan bij
M.B. 8 okt. 1985)
(STAD FONTAINE L'EVEQUE T. ETABLISSEMENTS MAURICE WANTY N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0162.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 6 maart 1996 en 20 december 2001 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
1 Cass., 21 sept. 2001, A.R. C.99.0427.F, nr. 481.
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Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middelen
(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat artikel 18, §2 van het ministerieel besluit van 10 augustus
1977 houdende vaststelling van de algemene aannemings-voorwaarden van de
overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, zoals het op de litigieuze overeenkomst van toepassing is, bepaalt dat in elk geval iedere rechtsvordering betreffende een overeenkomst, op straffe van verval, door de aannemer moet
worden ingediend ten laatste een jaar na de voorlopige keuring van de gezamenlijke werken;
Dat de aannemer, ingevolge artikel 15, §4 van dat besluit in dezelfde versie,
om de moratoire interest te verkrijgen ten laatste op de negentigste kalenderdag
volgend op de dag waarop het saldo van de overeenkomst wordt betaald een
schriftelijke aanvraag moet indienen die als schuldvordering geldt;
Overwegende dat uit het onderling verband tussen die bepalingen volgt dat de
termijn van een jaar waarbinnen de rechtsvordering moet worden ingesteld, aangezien het gaat om een rechtsvordering tot betaling van verwijlinterest, ten
vroegste kan beginnen te lopen vanaf de betaling van het saldo van de overeenkomst, wanneer die betaling na de voorlopige keuring van de gezamenlijke werken gebeurt;
Dat artikel 15, §4, alleen in die mate afwijkt van artikel 18, §2;
Overwegende dat het arrest vaststelt "dat blijkbaar niet betwist wordt dat de
betaling van het saldo van de werken gebeurd is op 8 maart 1982, meer dan één
jaar na de voorlopige keuring van de in 1980 uitgevoerde werken" en beslist dat
verweersters vordering van 3 september 1986 die strekt tot betaling van 365.509
BEF, dat is het bedrag van de interest voor de vertraging in de betaling van eiseres, niet laattijdig is;
Dat het arrest de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
2. Derde middel
Overwegende dat uit artikel 49 van het koninklijk besluit van 22 april 1977 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten blijkt dat met name hoofdstuk I alle opdrachten regelt, ongeacht de wijze van gunning ervan;
Dat het in dat hoofdstuk I vervatte artikel 3 bepaalt dat de algemene aannemingsvoorwaarden toepasselijk zijn op alle opdrachten met een geraamd bedrag
hoger dan 400.000 BEF, dat, indien ze niet toepasselijk worden gemaakt op opdrachten met een geraamd bedrag gelijk aan of lager dan 400.000 BEF, artikel 18
ervan niettemin op die opdrachten van toepassing is, en dat ze hoe dan ook niet
toepasselijk zijn op opdrachten die gewoon met een overeenkomstig artikel 49,
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§1, aangenomen factuur mogen worden gegund, namelijk die waarvan het bedrag niet hoger is dan 100.000 BEF;
Dat hieruit volgt dat artikel 18, §2 van het ministerieel besluit van 10 augustus
1977 toepasselijk is op de onderhandse opdrachten waarvan het bedrag hoger is
dan 100.000 BEF;
Overwegende dat het arrest van 20 december 2001 vaststelt dat verweerster
"voor de leveringen waarop de factuur nr. 15.116 betrekking had", gebonden was
"door een eenvoudige onderhandse opdracht" en eiseres veroordeelt tot betaling
van het bedrag van 189.829 BEF vermeerderd met de gerechtelijke interest;
Dat het arrest, aangezien dat bedrag hoger is dan 100.000 BEF, niet naar recht
beslist dat artikel 18 van de algemene aannemingsvoorwaarden niet toepasselijk
was op de onderhandse opdracht waarvoor de factuur nr. 15.116 was opgemaakt
en dat verweersters rechtsvordering bijgevolg niet vervallen was;
Dat het middel gegrond is;
3. Overige grieven
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede middel
dat niet tot ruimere cassatie kan leiden;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Vernietigt het arrest van 6 maart 1996 in zoverre het eiseres veroordeelt om
verweerster het bedrag van 365.509 BEF vermeerderd met de gerechtelijke interest te betalen;
Vernietigt het arrest van 20 december 2001, behalve in zoverre het eiseres veroordeelt om verweerster het bedrag van 355 BEF vermeerderd met de gerechtelijke interest te betalen;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde arresten;
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.
18 juni 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Draps.

Nr. 341
3° KAMER - 21 juni 2004

CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — EISERS EN VERWEERDERS - EISERS PARTIJ
IN BESTREDEN BESLISSING - GEEN PARTIJ IN VORIG CASSATIEBEROEP - EIGEN BELANG ONTVANKELIJKHEID.
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Ontvankelijk is het cassatieberoep wegens een eigen belang van eiseressen om op te
komen tegen de beslissing die hun verzekerde aansprakelijk verklaart, wanneer
eiseressen partij waren in het bestreden arrest maar geen partij waren in het
cassatieberoep waarover het Hof reeds uitspraak heeft gedaan en dit arrest niet bindend
is verklaard aan eiseressen.
(KBC-VERZEKERINGEN N.V. e.a. T. KIMERLY-CLARK N.V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.03.0168.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 oktober 1999 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de eerste voorzitter van 20 april 2004 werd deze zaak naar
de derde kamer verwezen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift drie middelen aan.
Het verzoekschrift tot cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van
uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Over de door verweerster sub 1 opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid
van het cassatieberoep: de eiseressen komen op tegen de beslissing dat hun verzekerde, de verweerster sub 3, aansprakelijk is voor het ongeval, terwijl een cassatieberoep tegen die beslissing reeds werd verworpen bij arrest van het Hof van
22 maart 2002;
Overwegende dat de eiseressen partij waren in het bestreden arrest, maar geen
partij waren in het cassatieberoep waarover het Hof bij arrest van 22 maart 2002
uitspraak heeft gedaan;
Dat dit arrest van het Hof niet bindend is verklaard aan de eiseressen;
Dat de eiseressen een eigen belang hebben om op te komen tegen de beslissing
die hun verzekerde aansprakelijk verklaart;
Dat het middel van niet-ontvankelijk moet worden verworpen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.
21 juni 2004 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter –
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Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De
Gryse en Wouters.

Nr. 342
3° KAMER - 21 juni 2004

HUUR VAN GOEDEREN — HUISHUUR — BEGRIP. AARD VAN WETGEVING WONINGHUURWET - OVEREENKOMST VAN KORTE DUUR - HERZIENING VAN HUURPRIJS DWINGENDE REGELING - BESCHERMING VAN DE HUURDER.
De bepalingen aangaande de huurprijs en de andere voorwaarden welke waren bepaald in
de aanvankelijk gesloten overeenkomst van korte duur, zulks onverminderd de
toepassing van de artikelen 6 en 7 Woninghuurwet, zijn van dwingend recht ter
bescherming van de huurder; de huurder kan derhalve vóór het verstrijken van de in
artikel 7, §1 bepaalde driejarige termijn niet instemmen met een verhoging van de
aanvankelijke huurprijs en kan binnen die termijn van zijn recht op betaling van de
aanvankelijke huurprijs geen afstand doen. (Art. 3, §6 Huurwet 20 feb. 1991; zoals
vervangen bij art. 6, 8° Wet 13 april 1997)
(Y. T. GENT-EURIMMO C.V.)

ARREST

(A.R. C.04.0036.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 5 september 2003 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de eerste voorzitter van 18 mei 2004 werd deze zaak naar
de derde kamer verwezen.
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3, §6, zoals vervangen bij artikel 6, 8° van de wet van 13 april 1997, van
toepassing op de overeenkomsten van korte duur die gesloten, verlengd of vernieuwd
worden na 31 mei 1997, 7 §1, gewijzigd bij artikel 9, 1° en 2° van de wet van 13 april
1997, van toepassing op de huurovereenkomsten gesloten of vernieuwd na 31 mei 1997,
en 12 van Afdeling II, Regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de
hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder, van hoofdstuk II, van Titel VIII van
Boek III van het Burgerlijk Wetboek, die in dat wetboek is ingevoegd bij artikel 2 van de
wet van 20 februari 1991 houdende wijziging en aanvulling van de bepalingen van het
Burgerlijk Wetboek, hieronder de Woninghuurwet genoemd.
Aangevochten beslissing
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In de bestreden beslissing verklaart de rechtbank het hoger beroep van verweerster ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond. Hij bevestigt het vonnis van de vrederechter in de mate
dat het de vordering van verweerster ontvankelijk verklaart, maar afwijst waar zij ertoe
strekt te horen zeggen voor recht dat de huurovereenkomst een einde nam op 31 augustus
2001 en dat eiseres van dan af de studio bezette zonder recht noch titel. Voor het overige
doet de rechtbank het vonnis van de vrederechter teniet en, opnieuw wijzend, verklaart hij
de vordering van verweerster, behoudens wat de wederverhuringsvergoeding betreft, ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond. De rechtbank veroordeelt eiseres aldus tot het betalen
van 3.265,27 euro meer de gerechtelijke interest vanaf 15 oktober 2001.
De tegenvordering van eiseres wordt door de rechtbank ongegrond bevonden en eiseres
wordt tot drie vierde van de kosten van de beide instanties veroordeeld.
Die beslissingen worden genomen onder meer op grond van de volgende motieven:
4. Bespreking
"4.a. Nopens de toepasselijkheid van de Woninghuurwet.
Waar de oorspronkelijke huurovereenkomst als adres van de huurster (eiseres) Dwarsstraat 61, 9050 Gent vermeldde en in artikel 2 aangaf dat het om een tweede verblijfplaats
ging moet worden vastgesteld dat in de tweede en derde overeenkomst als adres van (eiseres) 'Kunstlaan 15, 9000 Gent' wordt vermeld. Het uittreksel uit het Rijksregister, gehecht
aan de inleidende dagvaarding vermeldt ook dat (eiseres) op voormeld adres aan de
Kunstlaan was ingeschreven in de bevolkingsregisters en dit vanaf 12 juli 1998.
De voorliggende stukken tonen afdoende aan dat (eiseres) reeds vóór de datum van 1
september 1998 als hoofdverblijfplaats de Kunstlaan 15 te Gent had. Dat (verweerster)
daarvan zeer goed op de hoogte moet geweest zijn kan evenmin ernstig worden aangevochten; ten exemplatieven titel kan worden verwezen naar de door (verweerster) zelf opgemaakte loonfiches op naam van (eiseres) en de door (verweerster) aan haar werkneemster (eiseres) gedane (loon)uitbetalingen. Telkens wordt het adres 'Kunstlaan 15, 9000
Gent' vermeld...
Nu duidelijk is dat de hoofdverblijfplaats van (eiseres) gelegen was aan de Kunstlaan
15 te Gent moet conform artikel 1, §1 van de Woninghuurwet, de in de huurovereenkomsten strijdige vermelding dat het om een tweede verblijfplaats ging als niet geschreven
worden aangezien en moet, zoals de eerste rechter terecht deed, met de bepalingen van de
Woninghuurwet worden rekening gehouden.
4.b. Nopens de duur van de overeenkomst
Over het feit dat de oorspronkelijke huurovereenkomst werd verlengd bestaat geen discussie. Gezien de Woninghuurwet duidelijk van toepassing is moet de nieuwe huurovereenkomst (na verlenging) geacht worden te zijn aangegaan voor een periode van 9 jaar
vanaf 1 september 1998 zoals de eerste rechter passend oordeelde".
en op grond van de volgende motieven:
"4.c. Nopens de verhoging van de huurprijs
(Verweerster) beweert maar - zoals de eerste rechter passend opmerkte - bewijst niet afdoende dat er in de periode van augustus - september 1999 renovatiewerken werden uitgevoerd aan het gehuurde goed en dat om die reden de huurprijs werd verhoogd tot 371,84
euro per maand.
De stelling van (verweerster) dat (eiseres) zonder enig protest of voorbehoud de hogere
huurprijs betaalde en derhalve deze verhoging impliciet heeft aanvaard kan worden bijgetreden. De visie van (eiseres) dat zij in de morele onmogelijkheid was om daartegen protest aan te tekenen en zich gedwongen voelde de nieuwe voorwaarde te aanvaarden kan
daarentegen niet worden bijgetreden. Aangenomen dat - zoals de eerste rechter heeft aan-
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geno-men - de huurovereenkomst geen bepalingen bevatte die een verhoging van de huurprijs toeliet, hebben de partijen blijkbaar in gemeen overleg de huurprijs opgetrokken en
wederzijds aanvaard".
Grieven
Door zijn verwijzing, wat de feitelijke gegevens betreft, naar de als nauwkeurig aangemerkte omschrijving daarvan door de eerste rechter, stelt de rechtbank vast dat eiseres
aanvankelijk, namelijk vanaf 1 september 1997, een huurovereenkomst sloot voor één jaar
en vanaf 1 september 1998 opnieuw een huurovereenkomst sloot voor een duur van één
jaar.
In het bestreden vonnis oordeelt de rechtbank uitdrukkelijk dat op de huurovereenkomsten de Woninghuurwet van toepassing is en dat dienvolgens de nieuwe huurovereenkomst, na verlenging, moet worden geacht te zijn ingegaan voor een periode van negen
jaar vanaf 1 september 1998.
De rechtbank overweegt dat verweerster niet afdoende bewijst dat in de periode van augustus tot september 1999 renovatiewerken werden uitgevoerd aan het pand en dat om die
reden de huurprijs werd verhoogd tot 371,84 euro per maand.
De rechtbank oordeelt evenwel dat eiseres die verhoging heeft aanvaard, aangezien zij
zonder enig protest of voorbehoud de hogere huurprijs betaalde. Volgens de rechtbank
hebben de partijen klaarblijkelijk in gemeen overleg de huurprijs opgetrokken en die wederzijds aanvaard.
Indien een huurovereenkomst van drie jaar of korter geacht wordt te zijn aangegaan
voor een duur van negen jaar te rekenen van de datum waarop de aanvankelijke huurovereenkomst van korte duur in werking is getreden krachtens de regeling van artikel 3, §6,
vijfde lid van de Woninghuurwet, blijven de huurprijs en de andere voorwaarden dezelfde
als die welke bepaald waren in de aanvankelijk gesloten huurovereenkomst van korte
duur, onverminderd de aanpassing van de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud en
de mogelijke herziening van de huurprijs.
Artikel 7, §1 van de Woninghuurwet voert de mogelijkheid in van een driejaarlijkse
herziening van de huurprijs door overeenstemming tussen de partijen en dat tussen de negende en de zesde maand voorafgaand aan het verstrijken van elke driejarige periode.
Overeenkomsten tot herziening van de huurprijs die buiten de wettelijke periode tot stand
zijn gekomen, kunnen niet in rechte worden afgedwongen. In overeenstemming met artikel 12 van de Woninghuurwet is de regeling met betrekking tot de mogelijkheid tot huurprijsherziening immers van dwingend recht en dit zowel in het voordeel van de huurder,
als in dat van de verhuurder.
Door zijn verwijzing, wat de feitelijke gegevens betreft, naar de als nauwkeurig aangemerkte omschrijving daarvan door de eerste rechter, stelt de eerste rechter vast dat de
huurprijs vanaf 1 september 1999 werd verhoogd van 247,89 tot 371,84 euro per maand.
Uit die vaststelling en de vaststellingen en overwegingen van het bestreden vonnis
volgt dat het akkoord tussen de partijen omtrent de verhoging van de huur tot stand kwam
voorafgaand aan de periode voorgeschreven door artikel 7, §1, eerste lid van de Woninghuurwet. Uit de vaststellingen blijkt immers dat het akkoord tot prijsverhoging dateert van
1999, terwijl de nieuwe huurovereenkomst werd aangegaan vanaf 1 september 1998.
Door niettemin het akkoord te aanvaarden, miskent de rechtbank het dwingend karakter
van de Woninghuurwet aangaande de prijsherziening.
De rechtbank veroordeelt eiseres niet wettig tot het betalen aan verweerster van
3.265,27 euro meer de gerechtelijke interest vanaf 15 oktober 2001 (schending van de artikelen 3, §6, zoals vervangen bij artikel 6, 8° van de wet van 13 april 1997, van toepassing op de overeenkomsten van korte duur die gesloten, verlengd of vernieuwd worden na
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31 mei 1997, 7 §1, gewijzigd bij artikel 9, 1° en 2° van de wet van 13 april 1997, van toe passing op de huurovereenkomsten gesloten of vernieuwd na 31 mei 1997, en 12 van Afdeling II, Regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder, van hoofdstuk II van Titel VIII van Boek III van
het Burgerlijk Wetboek, die in dat wetboek is ingevoegd bij artikel 2 van de wet van 20
februari 1991 houdende wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk
Wetboek, de Woninghuurwet genaamd).
(...)

IV. Beslissing van het Hof.
1. Eerste middel
Overwegende dat het te dezen toepasselijke artikel 3, §6 van de Woninghuurwet bepaalt dat niettegenstaande enig andersluidend beding of andersluidende
overeenkomst, bij ontstentenis van een tijdig betekende opzegging of indien de
huurder het goed blijft bewonen zonder verzet van de verhuurder, zelfs in de veronderstelling dat een nieuwe huurovereenkomst wordt gesloten tussen dezelfde
partijen, de huurovereenkomst geacht wordt te zijn aangegaan voor een duur van
negen jaar te rekenen van de datum waarop de aanvankelijk huurovereenkomst
van korte duur is ingetreden en dat zij derhalve onderworpen is aan de paragrafen 1 tot 5; dat die paragraaf 6 van dit artikel verder bepaalt dat in dat geval de
huurprijs en de andere voorwaarden dezelfde blijven als die welke bepaald waren
in de aanvankelijk gesloten huurovereenkomst van korte duur, zulks onverminderd de toepassing van de artikelen 6 en 7;
Dat artikel 6 van de Woninghuurwet toelaat dat die huurprijs wordt geïndexeerd;
Dat artikel 7, §1, eerste lid van die wet bepaalt dat, onverminderd de toepassing van artikel 8 van die wet, de partijen tussen de negende en de zesde maand
voorafgaand aan elke driejarige periode, kunnen overeenkomen dat de huurprijs
wordt herzien;
Dat die bepalingen aangaande de huurprijs en de andere voorwaarden van
dwingend recht zijn ter bescherming van de huurder;
Dat uit het voorgaande volgt dat de huurder derhalve vóór het verstrijken van
de in artikel 7, §1, bepaalde driejarige termijn niet kan instemmen met een verhoging van de aanvankelijke huurprijs en binnen die termijn van zijn recht op betaling van de aanvankelijke huurprijs geen afstand kan doen;
Overwegende dat uit de feitelijke vaststellingen van het beroepen vonnis waarnaar het bestreden vonnis verwijst, blijkt dat:
1. de studio te Gent, Kunstlaan 15, nummer 7 op de vierde verdieping, door eiseres werd gehuurd vanaf 1 september 1998 voor de duur van één jaar tegen de
huurprijs van 247,89 euro of 10.000 BEF per maand;
2. die overeenkomst tweemaal voor de duur van één jaar werd verlengd tegen
de huurprijs van 371,84 euro of 15.000 BEF;
Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt dat over het feit dat de oorspronkelijke overeenkomst werd verlengd blijkbaar geen discussie bestaat, dat de
Woninghuurwet duidelijk van toepassing is en dat de nieuwe huurovereenkomst,
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na verlenging, geacht moet worden te zijn aangegaan voor een periode van 9 jaar
vanaf 1 september 1998;
Dat het verder oordeelt dat de stelling van verweerster dat eiseres zonder enig
protest of voorbehoud de hogere huurprijs betaalde en derhalve deze verhoging
impliciet heeft aanvaard, kan worden bijgetreden, en dat, zoals aangenomen door
de eerste rechter, de huurovereenkomst geen bepalingen bevatte die een verhoging van de huurprijs toeliet, maar de partijen blijkbaar in gemeen overleg de
huurprijs hebben opgetrokken en aanvaard;
Dat het op grond daarvan de vordering van eiseres tot terugbetaling van het
door de verhoging van de huurprijs teveel betaalde, ongegrond verklaart en eiseres veroordeelt tot achterstallige huur berekend op de verhoogde huurprijs;
Dat het bestreden vonnis aldus artikel 3, §6 van de Woninghuurwet schendt;
Dat het middel gegrond is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre dit de tegenvordering van eiseres tot
terugbetaling van onverschuldigd betaalde huurgelden afwijst, in de veroordeling
van eiseres tot betaling van 3.265,27 euro het bedrag van de achterstallige huurgelden opneemt voor 60.000 BEF of 1.487,36 euro en uitspraak doet over de
kosten;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde, zitting houdende in hoger beroep.
21 juni 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 343
3° KAMER - 21 juni 2004

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ADMINISTRATIEVE
RECHTSCOLLEGES - BESLISSINGEN - GEZAG VAN GEWIJSDE - DRAAGWIJDTE.
Het gezag van gewijsde dat verbonden is aan de beslissingen van de administratieve
rechtscolleges is een algemeen rechtsbeginsel van administratief recht dat niet onder
toepassing valt van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.
(S. T. LANDSBOND DER LIBERALE MUTUALITEITEN)
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ARREST

(A.R. S.03.0139.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 januari 2003 gewezen
door het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 164 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;
- de artikelen 2 en 23 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1350, 4°, 1354 en 1356 van Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de vordering
van verweerder, het hoger beroep van verweerder gegrond en veroordeelt het eiser tot de
betaling aan verweerder van een bedrag van 3.153,70 euro, vermeerderd met de verwijlintrest vanaf 17 juni 1999 tot 25 mei 2000 en vanaf 25 mei 2000 met de gerechtelijke intrest, op grond van de volgende motieven:
"Na onderzoek, uitgevoerd door de Dienst voor geneeskundige controle van het
R.I.Z.I.V., werden er aan (eiser) inbreuken op de wets- en verordeningsbepalingen inzake
de verplichte verzekering voor verzorging en uitkeringen ten laste gelegd, meer bepaald
inbreuken op artikel 29, §7 en §7 quinquies van de Nomenclatuur van de Geneeskundige
Verstrekkingen, op artikel 127, §1 van de Z.I.V.-Wet 1994, op artikel 9ter, §1, 7° van het
koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
en op artikel 5, 3°, 4°, C en E en 7° van de nationale overeenkomst orthopedisten - verzekeringsinstellingen, in voege vanaf 1 januari 1995. Aanleiding tot het onderzoek was de
vaststelling dat (eiser) orthopedische schoenen afleverde op basis van voorschriften die
hijzelf opstelde en ter ondertekening voorlegde aan dr. V. D., zonder dat de verzekerden
door de betrokken arts waren onderzocht. Bij het onderzoek werd tevens vastgesteld dat
(eiser) de orthopedische schoenen in een aantal gevallen niet persoonlijk maar via de post
had afgeleverd, waarbij de getuigschriften van aflevering niet door de ontvanger maar
door hemzelf werden ondertekend.
(Eiser) werd hiervoor verwezen naar de Beperkte Kamer, opgericht in de schoot van het
Comité van de Dienst voor geneeskundige controle van het R.I.Z.I.V., die bij beslissing
van 21 januari 1998 de ten laste gelegde feiten bewezen achtte en aan de verzekeringsinstellingen een verbod oplegde om tegemoet te komen in de kosten van de geneeskundige
verstrekkingen die door (eiser) zouden worden verleend over een periode van zes maanden. Het hoger beroep dat (eiser) hiertegen heeft ingesteld werd bij beslissing d.d. 12
maart 1999 van de Commissie van Beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige
controle van het R.I.Z.I.V., slechts gedeeltelijk gegrond bevonden. De Commissie van Beroep beaamde dat (eiser) de hem ten laste gelegde inbreuken had gepleegd maar was van
oordeel dat die inbreuken passend beteugeld worden door de verzekeringsinstelling te verbieden tegemoet te komen in de kosten voor geneeskundige verstrekkingen die door (ei-
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ser) zouden worden verleend over een periode van zes weken. (Eiser) heeft tegen deze beslissing van de Commissie van Beroep geen administratief cassatieberoep ingesteld bij de
Raad van State.
(...)
4.3. De inbreuken op de wets- en verordeningsbepalingen waarop de terugvordering is
gebaseerd worden door (eiser) niet betwist. Hij kan de inbreuken die hem ten laste worden
gelegd overigens moeilijk betwisten.
De Commissie van Beroep ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle is immers een administratief rechtscollege (J. GHYSELS en K. WAUTERS, “Administratieve commissies in de ziekteverzekering, de controle op en de sanctionering van de zorgverstrekkers”, in R. JANVIER, A. VAN LOOVEREN, A. VAN REGENMORTEL en V. VERVLIET (eds.), Actuele
problemen van het socialezekerheidsrecht, Brugge, die Keure, 1999,p. 360, nr. 93), terwijl
aan een definitieve beslissing van een administratief rechtscollege gezag van gewijsde
toekomt (zie o.m. Cass., 12 maart 1942, Arr. Verbr. 1942, 23, concl. A. HAYOIT DE
TERMICOURT).
Een definitieve beslissing van een administratief rechtscollege heeft ten aanzien van de
civiele rechter gezag van gewijsde wat betreft de feiten waarvan het administratief rechtscollege, binnen de perken van zijn wettelijke opdracht, het bestaan zeker en noodzakelijk
heeft aangenomen en wat betreft de noodzakelijke gronden waarop die beslissing steunt.
Het arbeidsgerecht dat kennis neemt van een terugvordering die gebaseerd is op vaststellingen die de Commissie van Beroep ertoe hebben geleid een sanctie op te leggen is aldus
gebonden door de feitelijke overwegingen die de noodzakelijke grondslag vormen van die
beslissing.
Dit betekent dat in dezen niet meer kan worden betwist dat de inbreuken op artikel 29,
§7 en §7quinquies van de Nomenclatuur van de Geneeskundige Verstrekkingen, op artikel
127, §1 van de Z. l. V.-Wet 1994, op artikel 9ter, §1, 7° van het koninklijk besluit van 24
december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en op artikel 5, 3°, 4°,
C en E en 7° van de nationale overeenkomst orthopedisten-verzekeringsinstellingen, in
voege vanaf 1 januari 1995, die door de Commissie van Beroep bewezen werden geacht
en tot het opleggen van een sanctie aanleiding hebben gegeven, inderdaad hebben plaatsgevonden (zie ook Arbh. Antwerpen, afd. Hasselt, 25 september 1995, J. T. T., 1996, 198,
Arbh. Brussel, 17 september 1998, Soc. Kron., 1999, 327, Arbh. Gent, afd. Brugge, 5de
kamer, 26 april 2002, onuitg., inzake M. H. t./ N. V. S. M. en de vzw D., A.R. nr. 99/471).
(...)
4.5. Het is een vaststaand feit dat (verweerder) ten onrechte prestaties van de verzekering voor geneeskundige verzorging heeft uitbetaald langs de derdebetalersregeling, die
door (eiser) voor eigen rekening werden geïnd, en dat het onverschuldigd zijn van die
prestaties te wijten is aan het feit dat (eiser) zich niet heeft geschikt naar de wets- of verordeningsbepalingen die hij moest naleven".
Het arbeidshof stelt aldus vast:
- dat de Commissie van Beroep een administratief rechtscollege is,
- dat aan een definitieve beslissing van een administratief rechtscollege gezag van gewijsde toekomt;
- dat de burgerlijke rechter gebonden is door het gezag van gewijsde van de definitieve
beslissing van een administratief rechtscollege;
- dat het gezag van gewijsde geldt wat betreft de feiten waarvan het administratief
rechtscollege, binnen de perken van zijn wettelijk opdracht, het bestaan zeker en noodzakelijk heeft aangenomen en wat betreft de noodzakelij-ke gronden waarop die beslissing
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steunt;
- dat het bewijs van het bestaan van inbreuken op de wets- en verordeningsbepalingen
die de voorwaarden bepalen waaronder verstrek-kingen kunnen verricht worden en de
verzekeringsinstellingen gehouden zijn prestaties te verlenen, kan voortvloeien uit de nietbetwisting en dus de erkenning van die inbreuken door de zorgverstrekker die via de derdebetalersregeling prestaties heeft ontvangen.
Een en ander toepassend op de vordering van verweerder tot terugbetaling van de door
hem betaalde prestaties, die steunt op vaststellingen die de Commissie van Beroep ertoe
hebben gebracht eiser een sanctie op te leggen, meent het arbeidshof dat het gebonden is
door de feitelijke overwegingen die de noodzakelijke grondslag vormen van de beslissing
van de Commissie van Beroep. Het arbeidshof leidt daaruit af dat de inbreuken op artikel
29, §7 en §7quinquies van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, op artikel 127, §1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, op artikel 9ter, §1, 7° van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en op
artikel 5, 3°, 4° C en E en 7° van de nationale overeenkomst orthopedisten-verzekeringsinstellingen, van kracht vanaf 1 januari 1995, niet meer kunnen worden betwist.
Het arbeidshof voegt aan zijn motieven inzake het bestaan van de hierboven vermelde
inbreuken op de wets- en verordeningsbepalingen toe, dat deze door eiser niet worden betwist.
Grieven
Krachtens artikel 164 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, is hij die, ten gevolge
van een vergissing of bedrog, ten onrechte prestaties heeft ontvangen van de verzekering
voor geneeskundige verzorging, van de uitkeringsverzekering of van de moederschapsverzekering, verplicht de waarde ervan te vergoeden aan de verzekeringsinstelling die ze
heeft verleend. De waarde van de aan een rechthebbende ten onrechte uitgekeerde prestaties wordt terugbetaald door de zorgverlener die niet over de vereiste kwalificatie beschikt
of zich niet aan de wets- en verordeningsbepalingen heeft gehouden.
1. 1. Eerste onderdeel
Krachtens artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek wordt voor de gelding van het gezag
van gewijsde vereist dat de gevorderde zaak dezelfde is, dat de vordering op dezelfde oorzaak berust, dat de vordering tussen dezelfde partijen bestaat en door hen en tegen hen in
dezelfde hoedanigheid is gedaan.
De in het Gerechtelijk Wetboek gestelde regels zijn, op grond van het artikel 2 van dat
wetboek, van toepassing op alle rechtsplegingen, behalve op degene die worden geregeld
door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door rechtsbeginselen, waarvan de
toepassing niet verenigbaar is met de toepassing van de bepalingen van dat wetboek.
De regels van het Gerechtelijk Wetboek, waaronder artikel 23, zijn aldus van toepassing op de rechtspleging voor de Commissie van Beroep als administratief rechtscollege,
behalve indien voor de administratieve rechts-colleges in het algemeen of voor de Commissie van Beroep in het bijzonder, een niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepaling of een
algemeen rechtsbeginsel een rechtspleging regelt waarvan de toepassing niet verenigbaar
is met de toepassing van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.
Er is geen wet of algemeen rechtsbeginsel dat voor de administratieve rechtscolleges in
het algemeen of voor de Commissie van Beroep in het bijzonder het gezag van gewijsde
van de beslissingen regelt. Bijgevolg is artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing op de beslissingen van de Commissie van Beroep.
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Uit de artikelen 155 en 156 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, die de procedure
voor en de bevoegdheid van de Commissie van Beroep regelen, blijkt dat de verzekeringsinstellingen geen partij zijn in die procedure, zodat ook verweerder geen partij was in de
procedure voor de Commissie van Beroep die leidde tot de beslissing welke die commissie op 12 maart 1999 ten aanzien van eiser nam.
Aangezien de vordering ingesteld in de procedure die leidde tot de beslissing van de
Commissie van Beroep van 12 maart 1999 en de vordering die verweerder in deze procedure instelde, niet door en tegen dezelfde partijen is ingesteld, zijn de vereisten van artikel
23 van het Gerechtelijk Wetboek ten aanzien van de beslissing van de Commissie van Beroep niet vervuld, zodat het arbeidshof niet op het gezag van gewijsde van de beslissing
van de Commissie van Beroep kon steunen om te beslissen dat de inbreuken op artikel 29,
§7 en §7quinquies, van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, op artikel
127, §1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, op artikel 9ter, §1, 7° van het koninklijk
besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen
inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en op artikel
5, 3°, 4° C en E en 7° van de nationale overeenkomst orthopedisten-verzekeringsinstellingen, van kracht vanaf 1 januari 1995, door eiser niet meer kunnen worden betwist.
Het arbeidshof beslist dan ook niet wettig dat op grond van de onbetwistbaarheid van
de door de Commissie van Beroep vastgestelde inbreuk is bewezen dat de eiser ten onrechte prestaties van de verzekering voor geneeskundige verzorging heeft uitbetaald langs
de derdebetalersregeling, die door eiser voor eigen rekening werden geïnd, en dat het onverschuldigd zijn van die prestaties te wijten is aan het feit dat de eiser zich niet heeft geschikt naar de wets- of verordeningsbepalingen die hij moest naleven (schending van de
artikelen 2 en 23 van het Gerechtelijk Wetboek), zodat het niet wettig op die grond eiser
veroordeelt tot de terugbetaling aan verweerder van de waarde van de onverschuldigde
prestaties met toepassing van artikel 164 van de wet betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (schending
van artikel 164 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het gezag van gewijsde dat verbonden is aan de beslissingen
van de administratieve rechtscolleges een algemeen rechtsbeginsel van administratief recht is, dat niet onder de toepassing van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek valt;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
21 juni 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaat: mr. van Eeckhoutte.
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Nr. 344
2° KAMER - 22 juni 2004

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - ALGEMENE WET DOUANE EN ACCIJNZEN ARTIKEL 257, §3 A.W.D.A. - ONTTREKKING AAN DOUANEDOORVOER - MEDEDADERSCHAP VOORWAARDEN.
2º DOUANE EN ACCIJNZEN - ALGEMENE WET DOUANE EN ACCIJNZEN ARTIKEL 257, §1 A.W.D.A. - VERPLICHTING TOT AANZUIVERING OF WEDEROVERLEGGING VAN
DOUANEDOCUMENTEN - DRAAGWIJDTE.
3º DOUANE EN ACCIJNZEN - ALGEMENE WET DOUANE EN ACCIJNZEN ARTIKELEN 135, TWEEDE LID EN 261/2, 1° A.W.D.A. - DOUANE-EXPEDITEUR DIE DE
INSTRUCTIES VAN ZIJN KLANT VOLGT - STRAFUITSLUITINGSGROND - DRAAGWIJDTE.
4º DOUANE EN ACCIJNZEN - ALGEMENE WET DOUANE EN ACCIJNZEN ARTIKELEN 135, TWEEDE LID EN 261/2, 1° A.W.D.A. - DOUANE-EXPEDITEUR DIE DE
INSTRUCTIES VAN ZIJN KLANT VOLGT - STRAFUITSLUITINGSGROND - SLUIKERIJ DOOR DE KLANT MEDEDADERSCHAP OF MEDEPLICHTIGHEID VAN DE DOUANE-EXPEDITEUR - GEVOLG.
5º DOUANE EN ACCIJNZEN - ALGEMENE WET DOUANE EN ACCIJNZEN ARTIKEL 257, §1 A.W.D.A. - VERPLICHTING TOT AANZUIVERING OF WEDEROVERLEGGING VAN
DOUANEDOCUMENTEN - VEROORDELING TOT BETALING VAN DE WAARDE VAN DE GOEDEREN - AARD
- GEVOLG.
1º Strafbare deelneming aan het misdrijf van artikel 257, §3 A.W.D.A., dat een positieve
handeling vereist, namelijk het zonder toelating geven van een andere bestemming aan
goederen en ze aldus aan de doorvoer onttrekken, is mogelijk wanneer de mededader
een door de wet bepaalde vorm van medewerking aan dit misdrijf verleent, hij weet dat
hij zijn medewerking aan dit misdrijf verleent en hij het opzet heeft aan dit misdrijf zijn
medewerking te verlenen1.
2º De in artikel 257, §1 A.W.D.A. strafrechtelijk gesanctioneerde verplichting tot
aanzuivering of wederoverlegging van enigerlei douane- of accijnsdocument, waarvan de
aanzuivering of de wederoverlegging ten kantore van uitreiking is voorgeschreven, heeft
een algemene draagwijdte en heeft derhalve betrekking op enigerlei document waarbij
goederen worden geplaatst onder een bepaalde douaneregeling die naderhand moet
worden aangezuiverd.
3º en 4° De artikelen 135, tweede lid en 261/2, 1° A.W.D.A., die bepalen dat de douaneexpediteur, die de instructies van zijn klant voor de douane-aangifte heeft gevolgd, niet
strafbaar is wanneer bewezen is dat zijn klant schuldig is aan sluikerij, hebben weliswaar
een algemene draagwijdte en omvatten alle douaneverrichtingen die de douaneexpediteur op de instructies van zijn klant verricht, maar deze strafuitsluitingsgrond geldt
niet voor de douane-expediteur die mededader of medeplichtige is aan de sluikerij van
zijn klant, onder meer wanneer hij mededader is in de zin van artikel 66, eerste lid
Strafwetboek, omdat hij namens zijn klant een onjuiste aangifte of enige andere
douaneverrichting doet, wetende dat deze onjuist is en hierbij het opzet heeft zijn

1 Cass., 26 nov. 2002, A.R. P.01.0874.N, nr. 628.
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bewuste medewerking te verlenen aan het douanemisdrijf van zijn klant2.
5º De in artikel 257, §1 A.W.D.A. bedoelde veroordeling tot de betaling van de waarde van
de goederen is weliswaar een civielrechtelijke veroordeling, maar is niettemin het gevolg
van een strafrechtelijke veroordeling, zodat de mededader van dit misdrijf persoonlijk
aansprakelijk is voor de civielrechtelijke gevolgen ervan.
(E. e.a. T. Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. P.03.1620.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 22 oktober 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser sub I stelt in een memorie twee middelen voor.
De eiser sub IV stelt in een memorie acht middelen voor.
De eisers sub VI.1 en VI.4 stellen in een memorie drie middelen voor.
De eiser sub VI.2, VI.3 en VI.5 stellen in een memorie vier middelen voor.
De eisers sub VII.1 en VII.2 stellen in een memorie twee middelen voor.
Die memories zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
De overige eisers stellen geen middel voor.
IV. Beslissing van het Hof
A. Afstand
Overwegende dat de eisers sub V zonder berusting afstand doen van hun cassatieberoep;
B. Onderzoek van de middelen van de eiser sub I
1. Eerste middel
Overwegende dat het bestreden arrest eiser schuldig verklaart aan de hem in
2 Contra Cass., 5 nov. 2002, A.R. P.02.0013.N, nr. 581: in dit arrest besliste het Hof dat de in artikel
135, tweede lid A.W.D.A. bedoelde sluikerij enkel betrekking kan hebben op de fraude bij de
aangifte. In het thans geannoteerde arrest oordeelt het Hof dat de artikelen 135, tweede lid en 261/2,
1° A.W.D.A. een algemene draagwijdte hebben en de sluikerij derhalve betrekking kan hebben op
alle douaneverrichtingen die de douane-expediteur op de instructies van zijn klant verricht. Deze
laatste zienswijze vindt steun in de wetsgeschiedenis van artikel 261/2, 1° A.W.D.A.: de
strafuitsluitingsgronden van het vroegere artikel 202, §3 A.W.D.A. werden uiteindelijk opgenomen
in het nieuwe artikel 261/2 A.W.D.A., waarvan het eerste lid werd ingevoegd bij artikel 103 van de
wet van 22 december 1989 (B.S. 29 december 1989). De memorie van toelichting preciseert
hieromtrent: "Door van §3 van artikel 202 van de algemene wet een afzonderlijk artikel te maken dat
wordt ingelast in het Hoofdstuk XXIV 'Boeten en straffen in het algemeen' komt de algemene
draagwijdte beter tot uiting en wordt duidelijker gesteld dat de bepalingen van toepassing zijn op alle
overtredingen inzake douane en accijnzen."
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zaak I ten laste gelegde feiten sub 1, vaststellingen sub 1, 2, 4, 7 en 8; dat deze
sub 1 ten laste gelegde feiten betrekking hebben op mededaderschap aan onttrekking aan de doorvoer van goederen onder douaneverband, strafbaar gesteld door
artikel 257, §3 A.W.D.A.; dat eiser niet wordt veroordeeld voor de sub 2 vermelde feiten die betrekking hebben op het niet of ten onrechte zuiveren van documenten, strafbaar gesteld door artikel 257, §1 A.W.D.A.;
Dat het middel, in zoverre het schending aanvoert van artikel 257, §1
A.W.D.A., feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat artikel 257, §3 A.W.D.A. een positieve handeling vereist,
namelijk het zonder toelating geven van een andere bestemming aan goederen en
ze aldus aan de doorvoer te onttrekken;
Dat strafbare deelneming aan dit handelingsmisdrijf mogelijk is; dat daartoe
vereist is:
- dat de mededader een door de wet bepaalde vorm van medewerking aan een
misdrijf of wanbedrijf verleent;
- dat hij weet dat hij zijn medewerking aan een bepaalde misdaad of wanbedrijf verleent;
- dat hij het opzet heeft aan die misdaad of dat wanbedrijf zijn medewerking te
verlenen;
Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat eiser "op de hoogte was en
kennis had van de kwestieuze fraude in zijn diverse aspecten, en niettemin hieraan verder zijn medewerking verleende" en hem derhalve schuldig achten als
mededader;
Dat de appèlrechters op grond hiervan wettig hebben kunnen oordelen dat eiser als mededader schuldig is;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
Overwegende dat de appèlrechters niet alleen overwegen zoals in het middel is
weergegeven maar ook oordelen dat eiser "op de hoogte was en kennis had van
de kwestieuze fraude in zijn diverse aspecten, en niettemin hieraan verder zijn
medewerking verleende";
Dat zij aldus eisers bewuste medewerking aan bedrog vaststellen;
Dat op grond van die vaststelling de beperking van aansprakelijkheid zoals bepaald in artikel 18, eerste en tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet geen toepassing kan vinden;
Dat het middel, zelfs al was het gegrond, niet tot cassatie kan leiden, mitsdien
niet ontvankelijk is;
C. Onderzoek van de middelen van de eiser sub IV
1. Eerste middel
Overwegende dat de rechter in strafzaken, wanneer zoals hier de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, onaantastbaar in feite de bewijswaarde beoordeelt van de hem regelmatig overgelegde gegevens waarover de partijen tegen-
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spraak hebben kunnen voeren; dat het de strafrechter niet verboden is zijn oordeel omtrent de schuld van een beklaagde te gronden op een feitelijk vermoeden
dat hij overtuigend acht;
Dat het middel faalt naar recht;
2. Tweede, vierde, zesde en achtste middel
Overwegende dat het bestreden arrest eiser als mededader schuldig verklaart
aan de hem in zaak I ten laste gelegde feiten sub 1, vaststellingen sub 1 en 4 tot
en met 9;
Dat eiser voor deze feiten samen tot één straf wordt veroordeeld, namelijk een
hoofdgevangenisstraf van tien maanden, met uitstel van tenuitvoerlegging, en tot
een geldboete, gedeeltelijk met uitstel van tenuitvoerlegging, waarvan het bedrag
is bepaald op tienmaal de ontdoken invoerrechten, accijnzen en bijzondere accijnzen met betrekking tot de goederen die het voorwerp uitmaken van het ten
laste gelegde feit sub 1, vaststelling 1;
Overwegende dat deze straf wettig verantwoord is door het bewezen verklaren
van het ten laste gelegde feit sub 1, vaststelling sub 1;
Dat de middelen die gericht zijn tegen de schuldigverklaring van eiser aan de
feiten sub 1, vaststellingen 4, 5, 7 en 9, wat de beslissing op de strafvordering betreft, niet tot cassatie kunnen leiden, mitsdien niet ontvankelijk zijn;
Overwegende, wat de beslissing op de civielrechtelijke vordering betreft, dat
de middelen ervan uitgaan dat eiser wordt veroordeeld als medeschuldenaar van
"rechten en intresten" op basis van artikel 203.3, tweede streepje, CDW;
Overwegende dat eisers veroordeling tot betaling van de ontdoken rechten en
de waarde van de goederen niet zijn grondslag vindt in de aangevoerde bepaling
maar in artikel 257, §1 A.W.D.A.;
Dat de middelen in zoverre feitelijke grondslag missen;
3. Derde middel
Overwegende dat, anders dan het middel aanvoert, de appèlrechters niet oordelen dat de vermelding "strookje achteraan douanedocument laten afstempelen
door de Antwerpse douane, tezamen met CMR opsturen" een irrelevante standaardformule zou uitmaken maar daarentegen overwegen dat "de omstandigheid
dat dit in casu een standaardformule zou betreffen, door de NV Collitrans International in meerdere van haar faxen gebruikt, te dezen irrelevant is", dit wil zeggen dat de vermelde omstandigheid geen afbreuk doet aan het bestaan van de gegeven instructie; dat de appèlrechters op die grond beslissen dat "hoe dan ook,
geen gevolg werd gegeven aan de instructie te (laten) zorgen voor een douanedocument voor het vervoer";
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
4. Vijfde middel
Overwegende dat het middel opkomt tegen de onaantastbare beoordeling van
de feiten door de appèlrechters;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
5. Zevende middel
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Overwegende dat de appèlrechters door te verwijzen naar "hetgeen hierboven
reeds werd uiteengezet met betrekking tot de vaststelling sub 8, alsmede, mutatis
mutandis, met betrekking tot de overige vaststellingen lastens (eiser)" verwijzen
naar de overwegingen op pagina 89-91 met betrekking tot vaststelling sub 8 in
het bijzonder en de overwegingen op pagina 92-93 met betrekking tot de fraudemechanismen in het algemeen, waarvan de vaststelling sub 8 een voorbeeld is,
waaruit blijkt dat "andere beklaagden", onder wie eiser die met name wordt genoemd, onontbeerlijke hulp hebben verleend;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
D. Onderzoek van de middelen van de eisers sub VI.1 en VI.4
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat anders dan het onderdeel aanvoert, het bestreden arrest de
eigen verplichting van een aangever als subject van de regeling extern douanevervoer, de goederen die hij bij de douane heeft aangebracht, aan te zuiveren,
laat steunen op de uitlegging van de artikelen 92.1 en 92.2, 96 en 203 CDW en
artikel 23 van de EEG-Verordening nummer 222/77 van de Raad van 13 december 1976;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat de in artikel 257, §1 A.W.D.A. strafrechtelijk gesanctioneerde verplichting tot aanzuivering of wederoverlegging van enigerlei douane- of
accijnsdocumenten waarvan de aanzuivering of de wederoverlegging ten kantore
van uitreiking is voorgeschreven, een algemene draagwijdte heeft;
Dat zij betrekking heeft op enigerlei document waarbij goederen worden geplaatst onder een bepaalde douaneregeling die naderhand moet worden aangezuiverd;
Overwegende dat krachtens artikel 13.1 van de EEG-Verordening nr. 2561/90
van de Commissie van 30 juli 1990 tot uitvoering van de EEG-Verordening nr.
2503/88 van de Raad betreffende de douane-entrepots, van toepassing op het
ogenblik van de feiten, de plaatsing van goederen onder het stelsel van douaneentrepots, onverminderd de toepassing van vereenvoudigde procedures, afhankelijk wordt gesteld van het aanbrengen van goederen en de indiening van een aangifte tot plaatsing onder het stelsel bij het controlekantoor, dit is het douanekantoor dat voor de controle van het entrepot bevoegd is; dat deze aangifte krachtens
artikel 14 van dezelfde verordening dient te worden gesteld op een formulier IM
bedoeld in artikel 3 van de EEG-Verordening nr. 1900/85 van de Raad van 8 juli
1985 betreffende de invoering van communautaire formulieren van aangifte ten
invoer en ten uitvoer;
Dat, krachtens artikel 40 van dezelfde verordening, de aanzuivering van het
stelsel van douane-entrepots, onverminderd de toepassing van de hoofdstukken 2
en 3 van Titel V van de verordening betreffende het in het vrije verkeer brengen
van goederen en de uitvoer, afhankelijk is van het vervullen van de formaliteiten
waarin is voorzien voor een van de douanebestemmingen bedoeld in artikel 21
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van de basisverordening nr. 2503/88, overeenkomstig de bepalingen welke ten
aanzien van de betrokken bestemming van toepassing zijn;
Dat uit deze bepalingen volgt dat het document IM waarmee de plaatsing van
goederen onder het stelsel van douane-entrepots wordt aangegeven, een douanedocument is waarvan de aanzuivering ten kantore van uitreiking is voorgeschreven;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
2. Tweede middel
Overwegende dat krachtens de artikelen 135, tweede lid en 261/2, 1°
A.W.D.A. de douane-expediteur die de instructies van zijn klant voor de douaneaangifte heeft gevolgd, niet strafbaar is wanneer bewezen is dat zijn klant schuldig is aan sluikerij; dat deze bepaling een algemene draagwijdte heeft en alle
douaneverrichtingen omvat die de douane-expediteur op de instructies van zijn
klant verricht;
Overwegende dat deze strafuitsluitingsgrond evenwel niet geldt voor de douane-expediteur die mededader of medeplichtig is aan de sluikerij van zijn klant,
onder meer wanneer hij mededader is in de zin van artikel 66, eerste lid Strafwetboek, omdat hij namens zijn klant een onjuiste aangifte of enige andere douaneverrichting doet, wetende dat deze onjuist is, en hierbij het opzet heeft zijn bewuste medewerking te verlenen aan het douanemisdrijf van zijn klant;
Overwegende dat het bestreden arrest overweegt:
"Dat, ten overvloede, inzonderheid wat [de eerste eiser sub VI.1] betreft, dient
vastgesteld:
- dat door de [eiseres sub VI.4] het document EX1 nummer S 007 1645 werd
uitgesteld op 7 juni 1993, zijnde na de verscheping de dato 3 juni 1993 (van de
742 balen tapijt naar Mauretanië -cfr. supra);
- dat [eiseres sub VI.4] het document EX3 T1 nummer S 0013767 de dato 27
mei 1993 liet geldig maken op 4 juni 1993, nadat het schip reeds op 3 juni 1993
was uitgevaren (cfr. vaststelling sub 2);
- dat bovendien dit document, met kennis van zaken, los van de goederen werd
aangereikt bij de plaatselijke douane-ambtenaar (cfr. supra);
Dat het voor zich spreekt dat het aanbieden van douanedocumenten, los van de
goederen, elke behoorlijke verificatie alsdan onmogelijk maakt en dat achteraf
steeds kan blijken dat de regeling niet of valselijk werd aangezuiverd";
Overwegende dat deze overweging de schuldigverklaring van de eiser sub
VI.1 naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
3. Derde middel
Overwegende dat krachtens artikel 257, §1 A.W.D.A., de titularis of de cessionaris van het document in de door dat artikel bedoelde gevallen een geldboete
oploopt, onverminderd de betaling van de rechten op de in het document vermelde goederen en onverminderd daarenboven, indien het gaat om buitenlandse goederen welke bij invoer aan verbodbepalingen, beperkingen of controlemaatrege-
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len zijn onderworpen, de betaling van de waarde van de goederen;
Dat de veroordeling tot betaling van de waarde van de goederen weliswaar een
civielrechtelijke veroordeling is, maar niettemin het gevolg is van een strafrechtelijke veroordeling;
Overwegende dat de mededader van een misdrijf, behoudens bij de wet bepaalde uitzondering, persoonlijk aansprakelijk is voor de civielrechtelijke gevolgen van dat misdrijf;
Dat artikel 257, §1 A.W.D.A. op die regel geen uitzondering bepaalt;
Dat het middel faalt naar recht;
E. Onderzoek van de middelen van de eisers sub VI.2, VI.3 en VI.5
1. Eerste middel
Overwegende dat het middel in beide onderdelen gelijkluidend is met het eerste middel van de eisers sub VI.1 en VI.4;
Dat om de redenen vermeld in antwoord op dat middel, het eerste onderdeel
feitelijke grondslag mist en het tweede onderdeel faalt naar recht;
2. Tweede middel
Overwegende dat de appèlrechters onder meer overwegen: "dat de beklaagden
[waaronder eisers] hadden moeten toezien op de correcte en volledige toepassing
van de geldende reglementering, hetgeen zij verzuimden; dat zij, als professionele actoren, ongetwijfeld wisten of dienden te weten dat, in het douanerecht, de
aangever van een document een bijzondere en verregaande verantwoordelijkheid
draagt en op de hoogte waren of dienden te zijn van de gebeurlijke gevolgen van
de ondertekening (weze het door ondergeschikten) van de aangifte en de desbetreffend gestelde handelingen";
Dat de appèlrechters aldus preciseren waarin de door de eisers sub VI.2 en
VI.3 begane fout bestaat;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
Dat er bijgevolg geen aanleiding toe bestaat een prejudiciële vraag aan het Arbitragehof te stellen;
3. Derde middel
Overwegende dat het middel gelijkluidend is met het tweede middel van de eisers sub VI.1 en sub VI.4;
Overwegende dat de overwegingen in rechte in antwoord op dat middel ook
hier gelden;
Overwegende dat het bestreden arrest hier echter niet vaststelt dat de eisers sub
VI.2 en VI.3 mededader of medeplichtige zijn aan de sluikerij van de klant van
de eiseres sub VI.5;
Dat het middel gegrond is;
4. Vierde middel
Overwegende dat het middel gelijkluidend is met het derde middel van de eisers sub VI.1 en sub VI.4;
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Dat het middel om de redenen vermeld in antwoord op dat middel faalt naar
recht;
F. Onderzoek van de middelen van de eisers sub VII.1 en VII.2
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters eiser schuldig verklaren en veroordelen wegens "het hem in zaak II ten laste gelegde feit sub 2, document sub 1, zoals thans
aangehouden" en eiseres civielrechtelijk aansprakelijk verklaren voor onder meer
de waarde van de goederen;
Dat het ten laste gelegde feit, zoals vermeld in het arrest, betrekking heeft op
een T1-document met betrekking tot 330 kartons T-shirts van oorsprong uit China waarvoor een invoervergunning vereist is;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel in zoverre het gericht is tegen de veroordeling
van eiser, om de redenen vermeld in het antwoord op het derde middel van de eisers sub VI.1 en VI.4, faalt naar recht;
Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het is gericht tegen de veroordeling
van eiseres, civielrechtelijk aansprakelijke partij, tot betaling van de waarde van
de goederen, ervan uitgaat dat eiser onwettig is veroordeeld tot betaling van de
waarde van de goederen, mitsdien faalt naar recht;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
1.3. Derde onderdeel
Overwegende dat, aangezien de veroordeling tot betaling van de waarde van
de goederen een civielrechtelijke veroordeling is, het onderdeel uitgaat van een
onjuiste rechtsopvatting, mitsdien faalt naar recht;
2. Tweede middel
Overwegende dat de veroordeling van eiseres als civielrechtelijk aansprakelijke partij tot de "geldboeten, sommen, rechten, kosten en nalatigheidsintresten ten
laste van beklaagde [eiser sub VII.1] (zaak II) gelegd" betrekking heeft op:
- de kosten van de strafvordering in beide instanties van zaak II begroot op
40,92 euro voor de vervolgende partij en 24,72 euro voor de openbare partij;
- de som van 27.341,02 euro, zijnde de waarde van de goederen, tot betaling
waarvan de eiser sub VII.1 wordt veroordeeld;
- de som van 3.554,37 euro, zijnde de ontdoken invoerrechten, vermeerderd
met de nalatigheidsintrest, tot betaling waarvan de [eiser sub VII.1], solidair met
de andere beklaagden, wordt veroordeeld;
Dat deze veroordeling aldus geen betrekking heeft op de bijdrage van 10 euro,
vermeerderd met 40 opdeciemen en aldus gebracht op 50 euro, bedoeld in artikel
29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, noch
op de vergoeding van 25 euro, bepaald in artikel 91 van het koninklijk besluit
van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in
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strafzaken;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
G. Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
Overwegende dat, behoudens wat wordt vernietigd, de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verleent akte van de afstand van de eisers sub V;
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de tegen de
eiser sub VI.2 en VI.3 ingestelde strafvordering en over de tegen de eiseres sub
VI.5 als civielrechtelijk aansprakelijke partij ingestelde vordering tot betaling
van de boete en de kosten ten laste van haar aangestelden;
Verwerpt voor het overige de cassatieberoepen;
Laat twee vijfden van de kosten van het gezamenlijk cassatieberoep van de eisers sub VI.1, VI.2, VI.3, VI.4 en VI.5 ten laste van de Staat en veroordeelt hen
in drie vijfden van de kosten;
Veroordeelt de overige eisers in de kosten van hun respectieve cassatieberoepen;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
22 juni 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Wouters, De Bruyn, B.R. Goossens, Antwerpen, R. Verstraeten, Brussel,
V. Libert, Brussel en R. Ceusters, Turnhout.

Nr. 345
2° KAMER - 22 juni 2004

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - MOGELIJKHEID OM DEZE
OVERSCHRIJDING AAN TE VOEREN VOOR DE STRAFRECHTER - ART. 13 - DAADWERKELIJKE
RECHTSHULP.
2º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ART. 14 - ART. 14.3.C REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - MOGELIJKHEID OM DEZE OVERSCHRIJDING AAN TE VOEREN
VOOR DE STRAFRECHTER - ART. 13 E.V.R.M. - DAADWERKELIJKE RECHTSHULP.
3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - GEVOLG BEPAALD DOOR DE
NATIONALE WETGEVER OF RECHTER - VOORWAARDE.
4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING TE WIJTEN AAN HET OPENBAAR
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- ART. 13 - RECHT OP DAADWERKELIJKE RECHTSHULP - GRENZEN.

5º STRAF — SAMENLOOP — GESCHEIDEN BERECHTING - VEROORDELING WEGENS EERDERE
FEITEN - NIEUWE FEITEN DIE DEZE VEROORDELING VOORAFGAAN - EENHEID VAN OPZET STRAFTOEMETING - BIJKOMENDE STRAF - ART. 65, TWEEDE LID SW. - DRAAGWIJDTE.
6º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ART. 14.7 - "NON BIS IN IDEM" ART. 65, TWEEDE LID SW. - VERENIGBAARHEID.
1º en 2° De in België voor de beklaagde bestaande mogelijkheid om bij de strafrechter de
overschrijding van de redelijke termijn, bepaald in artikel 6.1 E.V.R.M. en in artikel
14.3.c I.V.B.P.R., aan te voeren, biedt aan de beklaagde de door artikel 13 E.V.R.M.
gewaarborgde daadwerkelijke rechtshulp.
3º Geen bepaling van het E.V.R.M. staat eraan in de weg dat de nationale wetgever of de
nationale rechter het gevolg bepaalt welk aan het overschrijden van de redelijke termijn
moet worden verleend, op voorwaarde dat dit gevolg passend is rekening houdend met
de omstandigheden van de zaak; het Belgische recht laat de strafrechter onder meer toe
in het overschrijden van de redelijke termijn, hetzij een verzachtende omstandigheid te
vinden en de daaruit voortvloeiende wettelijke strafvermindering toe te passen, hetzij, bij
toepassing van artikel 21ter, eerste lid Voorafgaande Titel Wetboek Strafvordering, de
veroordeling bij eenvoudige schuldverklaring uit te spreken of een straf uit te spreken die
lager kan zijn dan de wettelijke minimumstraf1.
4º De artikelen 6.1 en 13 E.V.R.M. vereisen niet dat het recht op een daadwerkelijke
rechtshulp erin zou bestaan dat bij overschrijding van de redelijke termijn te wijten aan
het openbaar ministerie, de rechter dit openbaar ministerie zou moeten verbieden nog
langer te vorderen2
5º en 6° De feitenrechter die, in toepassing van artikel 65, tweede lid Strafwetboek, enkel
voor de feiten die bij hem aanhangig zijn en waarover de andere rechter nog niet heeft
geoordeeld, een bijkomende straf uitspreekt indien hij oordeelt dat de aanvankelijke
bestraffing voor het geheel van de reeds beoordeelde en de nog te beoordelen feiten niet
streng genoeg is, berecht of bestraft de beklaagde geen tweede maal voor feiten
waarvoor hij reeds overeenkomstig de wet en het procesrecht bij einduitspraak is
veroordeeld of vrijgesproken, zodat het bepaalde in artikel 65, tweede lid Strafwetboek
niet strijdig is met artikel 14.7 I.V.B.P.R.3
(V.)

ARREST

(A.R. P.04.0310.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 15 januari 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer;
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
1 Zie Cass., 27 mei 1992, A.R. 9727, nr. 508; 13 okt. 1993, A.R. P.03.0389.F, nr. 407.
2 Zie Cass., 1 feb. 1994, A.R. P.93.1466.N, nr. 62; Cass., 27 mei 1992, A.R. 9727, nr. 508; 13 okt.
1993, A.R. P.03.0389.F, nr. 407.
3 Cass., 26 nov. 2002, A.R. P.01.1670.N, nr. 630.
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III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat artikel 13 E.V.R.M. eenieder wiens rechten en vrijheden,
welke in het Verdrag zijn vermeld, zijn geschonden, recht verleent op daadwerkelijke rechtshulp voor een nationale instantie, zelfs indien deze schending zou
zijn begaan door personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie; dat deze
verdragsbepaling aan de Verdragstaten overlaat in deze rechtshulp te voorzien;
Overwegende dat in België de beklaagde bij de strafrechter de overschrijding
van de redelijke termijn, bepaald in artikel 6.1 E.V.R.M. en in artikel 14.3.c
I.V.B.P.R. kan aanvoeren; dat deze mogelijkheid de beklaagde de door artikel 13
E.V.R.M. gewaarborgde daadwerkelijke rechtshulp biedt;
Overwegende dat geen bepaling van het E.V.R.M. eraan in de weg staat dat de
nationale wetgever of de nationale rechter het gevolg bepaalt welk aan het overschrijden van de redelijke termijn moet worden verleend, als maar dit gevolg
passend is rekening houdend met de omstandigheden van de zaak; dat het Belgisch recht de strafrechter onder meer toelaat in het overschrijden van de redelijke termijn, hetzij een verzachtende omstandigheid te vinden en de daaruit voortvloeiende wettelijke strafvermindering toe te passen, hetzij bij toepassing van artikel 21ter, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering de veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring uit te spreken of een straf uit te spreken
die lager kan zijn dan de wettelijke minimumstraf;
Overwegende dat de artikelen 6.1 en 13 E.V.R.M. niet vereisen dat het recht
op daadwerkelijke rechtshulp erin zou bestaan dat bij overschrijding van de redelijke termijn te wijten aan het openbaar ministerie, de rechter dit openbaar ministerie zou moeten verbieden nog langer te vorderen;
Dat het middel faalt naar recht;
2. Tweede middel
Overwegende dat artikel 14.7 I.V.B.P.R. bepaalt dat niemand voor een tweede
keer mag worden berecht of gestraft voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds
overeenkomstig de wet en het procesrecht van elk land bij einduitspraak is veroordeeld of is vrijgesproken;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 65, tweede lid Strafwetboek, de feitenrechter die vaststelt dat misdrijven die reeds het voorwerp waren van een in
kracht van gewijsde gegane beslissing en andere feiten die bij hem aanhangig
zijn en aan die beslissing voorafgaan, samen met de eerste misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet, bij de
straftoemeting rekening houdt met de reeds uitgesproken straffen, met dien verstande dat het geheel van de straffen uitgesproken met toepassing van dit artikel
het maximum van de zwaarste straf niet mag te boven gaan;
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Overwegende dat de rechter in dat geval de beklaagde geen tweede maal berecht of bestraft voor feiten waarvoor hij reeds overeenkomstig de wet en het
procesrecht bij einduitspraak is veroordeeld of vrijgesproken; dat hij enkel voor
de feiten die bij hem aanhangig zijn en waarover de andere rechter nog niet geoordeelt heeft, een bijkomende straf uitspreekt indien hij oordeelt dat de aanvankelijke bestraffing voor het geheel van de reeds beoordeelde en de nog te beoordelen feiten niet streng genoeg is;
Dat het bepaalde in artikel 65, tweede lid Strafwetboek bijgevolg niet strijdig
is met artikel 14.7 I.V.B.P.R.;
Dat het middel faalt naar recht;
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.
22 juni 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 346
2° KAMER - 22 juni 2004

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - VEROORDELING
VOOR EEN FEIT ONDER EEN BEPAALDE TELASTLEGGING - VRIJSPRAAK VOOR HETZELFDE FEIT ONDER
EEN ANDERE TELASTLEGGING - TEGENSTRIJDIGHEID - MOTIVERINGSGEBREK - UITZONDERING.
Zo de veroordeling voor een bepaald feit omschreven onder een bepaalde telastlegging en
de vrijspraak voor dat feit onder een andere telastlegging zonder motivering tegenstrijdig
is, is dit niet het geval wanneer de rechter oordeelt dat het feit slechts onder de
telastlegging valt waaraan hij de beklaagde schuldig verklaart1. (Art. 149 G.W. 1994)

1 Zie Cass., 3 dec. 1991, A.R. 4814, nr. 177; 17 nov. 1992, A.R. 6444, nr. 735; 25 nov. 1997, A.R.
P.95.1350.N, nr. 500; 15 feb. 2000, A.R. P.98.0270.N, nr. 120, waar het Hof telkens beslist dat de
strafrechter eenzelfde feit dat onder verschillende misdrijfomschrijvingen ten laste van een beklaagde
is gelegd, niet tegelijk bewezen mag verklaren onder één strafrechtelijke kwalificatie en niet bewezen
onder een andere kwalificatie: een dergelijke dubbele beslissing omtrent een zelfde feit is immers
door tegenstrijdigheid aangetast en schendt artikel 149 van de Grondwet. Het geannoteerde arrest
bevestigt deze rechtspraak, maar nuanceert ze tegelijkertijd door te preciseren dat er niet langer
sprake is van tegenstrijdigheid, wanneer de redengeving niet toelaat te twijfelen dat de beklaagde,
ondanks de overbodige vrijspraak voor het feit zoals omschreven onder één kwalificatie, schuldig
geacht wordt aan de feiten zoals omschreven onder de andere kwalificatie.
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(V. T. P. e.a.)

ARREST

(A.R. P.04.0360.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 29 januari 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser sub I stelt in een memorie zeven middelen voor.
De eisers sub II en III stellen in een memorie een middel voor.
Die memories zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
(...)
C. Onderzoek van het middel van de eisers sub II en III
Overwegende dat zo de veroordeling voor een bepaald feit omschreven onder
een bepaalde telastlegging en de vrijspraak voor dat feit onder een andere telastlegging zonder nadere motivering tegenstrijdig is, dit niet het geval is wanneer
de rechter oordeelt dat het feit slechts onder de telastlegging valt waaraan hij beklaagde schuldig verklaart;
Overwegende dat het arrest overweegt: "Dat, conform de vordering van het
openbaar ministerie ter terechtzitting, de tenlasteleggingen D en [...] (zie ook
verder) dubbel gebruik uitmaken met de tenlasteleggingen B en [...] (zie verder)
zodat de beklaagden [waaronder de eisers] voor de feiten voorzien onder de tenlastelegging D dienen vrijgesproken [...]; dat immers de feiten voorzien onder de
tenlasteleggingen B en [...] terecht omschreven zijn als oplichtingen; dat derhalve de feiten niet nog eens het voorwerp kunnen uitmaken van een vervolging wegens misbruik van vertrouwen zodat, zoals hiervoor ook reeds gezegd, de vrijspraak dient uitgesproken m.b.t. de tenlasteleggingen D en [...]";
Overwegende dat deze redengeving, ondanks de overbodige vrijspraak in verband met de afgewezen omschrijving D, geen twijfel toelaat dat het bestreden arrest eisers schuldig acht aan de feiten omschreven onder B;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verleent akte van de afstand;
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoepen.
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22 juni 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. J. Scheepers, Tongeren, Wouters, Geinger en S. Sonck, Brussel.

Nr. 347
2° KAMER - 22 juni 2004

1º STRAFVORDERING - FISCALE AMBTENAREN - KENNISGEVING AAN DE
PROCUREUR DES KONINGS - VOORAFGAANDE MACHTIGING VAN DE GEWESTELIJKE DIRECTEUR GEMEENRECHTELIJK MISDRIJF - FISCAAL MISDRIJF DAT MET HET TER KENNIS GEBRACHTE
GEMEENRECHTELIJK MISDRIJF VERBAND HOUDT - TOEPASSING.
2º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANEAMBTENAREN - OPSPORINGSBEVOEGDHEID MET INKOMSTENBELASTING GELIJKGESTELDE BELASTINGEN - DRAAGWIJDTE.
3º BELASTINGEN (MET DE INKOMSTENBELASTINGEN GELIJKGESTELDE) ART. 14 K.B. 8 JULI 1970 - AANGEWEZEN AMBTENAREN - OPSPORINGSBEVOEGDHEID AARD - GEVOLG.
4º STRAFVORDERING - OPSPORINGSBEVOEGDHEID - ART. 14 K.B. 8 JULI
1970 - AANGEWEZEN AMBTENAREN - AARD - GEVOLG.
5º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - VERPLICHTING TOT HET STELLEN VAN
EEN PREJUDICIËLE VRAAG - UITZONDERING - ART. 26, §2, DERDE LID BIJZONDERE WET
ARBITRAGEHOF - AFWEZIGHEID VAN KLAARBLIJKELIJKE SCHENDING VAN DE GRONDWET BEOORDELING - DRAAGWIJDTE.
6º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - VOORWAARDE.
1º Artikel 29, tweede lid Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat de ambtenaren van
de fiscale administraties die het vermeldt, de feiten, die naar luid van de belastingswetten
en van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, strafrechtelijk strafbaar zijn, niet
zonder machtiging van de gewestelijke directeur onder wie zij ressorteren, ter kennis
kunnen brengen van de procureur des Konings, onderwerpt de kennisgeving door een
fiscale ambtenaar van een gemeenrechtelijk misdrijf niet aan dergelijke voorafgaande
machtiging, ook al krijgt op deze wijze de procureur des Konings kennis van een fiscaal
misdrijf dat met het ter kennis gebrachte gemeenrechtelijke misdrijf verband houdt.
2º De opsporingsbevoegdheid van de in artikel 14 van het koninklijk besluit van 8 juli 1970
houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen
gelijkgestelde belastingen vermelde douaneambtenaren is niet afhankelijk van de
omstandigheid dat enig vermoeden bestaat van een inbreuk inzake douane en accijnzen,
maar deze ambtenaren hebben deze opsporingsbevoegdheid telkens wanneer het
vermoeden rijst van een inbreuk op het W.I.G.B. of zijn uitvoeringsbesluiten. (Artt. 1 en 2
W.I.G.B.; Art. 300 W.I.B. 1992; Art. 176 K.B. Uitvoering W.I.B. 1992; Art. 14 K.B. 8 juli
1970 houdende algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen
gelijkgestelde belastingen)
3º en 4° De opsporingsbevoegdheid van de in artikel 14 van het koninklijk besluit van 8 juli
1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen
gelijkgestelde belastingen aangewezen ambtenaren heeft geen strafrechtelijk karakter,
maar is van administratieve aard, zodat de artikelen 460 tot 463 W.I.B. hierop niet
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toepasselijk zijn1.
5º Naar luid van artikel 26, §2, derde lid Bijzondere Wet Arbitragehof, moet het
rechtscollege, waarvan de beslissing vatbaar is, al naar het geval, voor hoger beroep,
verzet, voorziening in cassatie of beroep tot vernietiging bij de Raad van State, een
opgeworpen prejudiciële vraag niet aan het Arbitragehof stellen, wanneer de wet, het
decreet of de in artikel 134 van de 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; bij de beoordeling van de afwezigheid van een klaarblijkelijke schending moet het
rechtscollege derhalve noodzakelijk een onderzoek op het eerste gezicht van de
beweerde schending doen.
6º

De verbeurdverklaring van de in artikel 42, 3° Strafwetboek vermelde
vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, op de goederen en
waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en op de inkomsten uit de belegde voordelen,
is een straf die wordt uitgesproken tegen de beklaagde die wordt veroordeeld voor het
misdrijf dat de vermogensvoordelen heeft voortgebracht, ook indien deze niet zijn
eigendom zijn of niet in zijn vermogen zijn getreden; de omstandigheid dat, indien de
zaken niet kunnen gevonden worden in het vermogen van de veroordeelde, de rechter
krachtens artikel 43bis, tweede lid Strafwetboek, de geldwaarde ervan raamt en de
verbeurdverklaring betrekking heeft op een daarmee overeenstemmend bedrag, doet
hieraan geen afbreuk2.
(N. t/DE ZALM B.V.B.A. e.a.)

ARREST

(A.R. P.04.0397.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, gewezen op 18 februari 2004
door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser sub I voert in een memorie zeven middelen aan. Die memorie is aan
dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
De eiser sub II voert geen middel aan.
IV. Beslissing van het Hof
A. Afstand
Overwegende dat de eiser sub I zonder berusting afstand doet van zijn cassatieberoep in zoverre het bestreden arrest beslist over de burgerlijke rechtsvordering van de verweerder sub I.7;
Overwegende dat de eiser sub II afstand doet van zijn cassatieberoep;
B. Onderzoek van de middelen van de eiser sub I
1 Zie L. HUYBRECHTS, Fiscaal Strafrecht, nr. 305, voor wat betreft artikel 59, §1 W.B.T.W.
2 Zie Cass., 21 okt. 2003, A.R. P.03.0757.N, nr. 515; contra 14 jan. 2004, A.R. P.03.1185.F, nr. 20
met andersluidende concl. van advocaat-generaal LOOP.
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1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 29, tweede lid Wetboek van Strafvordering, bepaalt
dat de ambtenaren van de fiscale administraties die het vermeldt, de feiten die,
naar luid van de belastingwetten en van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, strafrechtelijk strafbaar zijn, niet zonder de machtiging van de gewestelijke
directeur onder wie zij ressorteren, ter kennis kunnen brengen van de procureur
des Konings;
Overwegende dat deze wetsbepaling de kennisgeving door een fiscale ambtenaar van een gemeenrechtelijk misdrijf niet aan voorafgaande machtiging onderwerpt, ook al krijgt op deze wijze de procureur des Konings kennis van een fiscaal misdrijf dat met het ter kennis gebrachte gemeenrechtelijke misdrijf verband
houdt;
Dat het onderdeel in zoverre het uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
naar recht,
Overwegende dat het bestreden arrest van het aanvankelijk procesverbaal van
19 november 1996 betreffende het verdachte overlijden van de ambtenaar van de
administratie der directe belastingen X, een uitlegging geeft die met de bewoording daarvan niet onverenigbaar is;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het arrest op grond van de feitelijke gegevens die het vermeldt, wettig kon oordelen dat het strafrechtelijk onderzoek niet is aangevat na
een door een fiscale ambtenaar zonder machtiging gedane kennisgeving van een
fiscaal misdrijf,
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
1.2. Tweede, derde en vierde onderdeel
Overwegende dat de onderdelen die opkomen tegen overtollige redengevingen
van het bestreden arrest niet tot cassatie kunnen leiden, mitsdien niet ontvankelijk zijn;
2. Tweede middel
Overwegende dat eiser in conclusie bij de appèlrechter niet heeft aangevoerd
dat het tegen hem gebruikte bewijs onrechtmatig is; dat hij enkel heeft aangevoerd dat:
- de strafvordering niet-ontvankelijk is omdat de initiële bewijsgaring onrechtmatig is, daar ze het gevolg is van een zoeking in het kantoor van de ambtenaar
der directe belastingen X dat een voor het publiek niet-toegankelijke plaats is;
- die zoeking strijdig is met artikel 1bis van de wet van 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen opsporing ten huize of huiszoeking mag
worden verricht, daar zo al een hiërarchische overste de toelating zou hebben gegeven, deze niet schriftelijk was;
- de toestemming alleen maar achteraf was gegeven voor het in beslag nemen
van de gevonden documenten (eerste appèlconclusie blz. 13 en 14);
Overwegende dat het bestreden arrest dit verweer van nietontvankelijkheid van
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de strafvordering verwerpt met de overweging dat reeds vóór de zoeking de onderzoekers in het bezit waren van bewijsstukken en dat de gevonden documenten
slechts een daarop niet-substantiële aanvulling blijken uit te maken;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
3. Derde middel
3.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat krachtens artikel 300 W.I.B. 1992 de Koning onder meer de
wijze regelt waarop men dient te handelen voor de vervolgingen; dat artikel 2
W.I.G.B. artikel 300 W.I.B. 1992 van toepassing stelt op de met de inkomstenbelastingen gelijk gestelde belastingen vermeld onder artikel 1 W.I.G.B.; dat artikel
176 K.B. Uitvoering W.I.B. 1992 aan de daarin vermelde ambtenaren, waaronder de ambtenaren van de administratie der douane en accijnzen, de bevoegdheid
geeft om overtredingen op te sporen en om, zelfs alleen, processen-verbaal op te
stellen inzake directe belastingen, processen-verbaal die zullen worden toegezonden aan de ambtenaren die daartoe door de minister van Financiën zijn aangewezen; dat artikel 14 van het koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomsten gelijkgestelde belastingen
aan de vermelde ambtenaren dezelfde bevoegdheid geeft;
Overwegende dat de opsporingsbevoegdheid van de in artikel 14 van het koninklijk besluit van 8 juli 1970 vermelde douaneambtenaren niet afhankelijk is
van de omstandigheid dat enig vermoeden bestaat van een inbreuk inzake douane
en accijnzen; dat die ambtenaren die opsporingsbevoegdheid hebben telkens
wanneer het vermoeden rijst van een inbreuk op het W.I.G.B. of zijn uitvoeringsbesluiten;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
3.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat de opsporingsbevoegdheid van de in artikel 14 van het koninklijk besluit van 8 juli 1970 aangewezen ambtenaren geen strafrechtelijk karakter heeft maar van administratieve aard is; dat de artikelen 460 tot 463 W.I.B.
1992 hierop niet toepasselijk zijn;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
4. Vierde middel
4.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het bestreden arrest van de in hun samenhang gelezen overwegingen en dispositief van eisers conclusie, een uitlegging geeft die met de bewoording daarvan niet onverenigbaar is:
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
4.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het bestreden arrest niet alleen oordeelt dat eiser niet voorhoudt dat de door hem opgeworpen prejudiciële vraag noodzakelijk of onontbeerlijk is, maar tevens de reden vermeldt waarom er geen grond bestaat die
vraag aan het Arbitragehof te stellen;
Overwegende dat elk van de beide redengevingen op zich de beslissing verant-
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woordt;
Dat het onderdeel dat slechts gericht is tegen een van beide redengevingen,
niet tot cassatie kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;
4.3. Derde onderdeel
Overwegende dat, naar luid van artikel 26, §2, derde lid Bijzondere Wet Arbitragehof het rechtscollege waarvan de beslissing vatbaar is voor, al naar het geval, hoger beroep, verzet, voorziening in Cassatie of beroep tot vernietiging bij
de Raad van State, een opgeworpen prejudiciële vraag niet aan het Arbitragehof
moet stellen wanneer de wet, het decreet of de in artikel 134 van de 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 het vermelde rechtscollege bij de beoordeling van de afwezigheid van een klaarblijkelijke schending noodzakelijk een onderzoek op het
eerste gezicht van de beweerde schending moet doen;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
4.4. Vierde onderdeel
Overwegende dat de voor het Hof opgeworpen prejudiciële vraag uitgaat van
de, zoals blijkt uit het antwoord op het tweede onderdeel van het derde middel,
onjuiste onderstelling dat artikel 2 W.I.G.B. samen moet worden gelezen met artikel 463 W.I.B. 1992;
Dat het Hof de in het onderdeel opgeworpen prejudiciële vraag aan het Arbitragehof niet stelt;
5. Vijfde middel
Overwegende dat het middel in zoverre het een onderzoek van feiten betreft
waarvoor het Hof niet bevoegd is, niet ontvankelijk is,
Overwegende dat voor het overige het bestreden arrest op grond van de feiten
en omstandigheden die het vermeldt, wettig kon beslissen dat artikel 6 E.V.R.M.
niet geschonden is en de strafvordering ontvankelijk is;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
6. Zesde middel
6.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het bestreden arrest enkel artikel 79 W.I.G.B.. zoals vervangen door artikel 8. l° van het koninklijk besluit van 22 augustus 1980, rechtskracht verleent;
Dat het onderdeel berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest. mitsdien feitelijke grondslag mist;
6.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat de hier toepasselijke versie van artikel 56 van het koninklijk
besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de
inkomsten gelijkgestelde belastingen, categorie B van de automatische ontspanningstoestellen niet onbenut laat, maar de toestellen die tot deze categorie beho-
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ren definieert;
Overwegende dat de omstandigheid dat artikel 79 W.I.G.B. vóór de vervanging ervan door het koninklijk besluit van 22 augustus 1980 voorzag in de categoriën A, B, C, D, E en F van automatische ontspanningstoestellen en het artikel
56 van het koninklijk besluit van 8 juli 1970, in zijn onwettige versie vóór de
wijziging ervan bij artikel 6 van het koninklijk besluit van 10 november 1980, de
categorie B onbenut liet, er geen afbreuk aan doet dat de huidige versie van artikel 79 W.I.G.B. die voorziet in de categoriën A, B, C, D en E, de huidige versie
van artikel 56 van het koninklijk besluit een wettige grondslag verleent;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
7. Zevende middel
Overwegende dat de verbeurdverklaring van de in artikel 42, 3° Strafwetboek
vermelde vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, op
de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en op de inkomsten
uit de belegde voordelen, een straf is die wordt uitgesproken tegen de beklaagde
die wordt veroordeeld voor het misdrijf dat de vermogensvoordelen heeft voortgebracht, ook indien deze niet zijn eigendom zijn of niet in zijn vermogen zijn
getreden; dat de omstandigheid dat indien de zaken niet kunnen gevonden worden in het vermogen van de veroordeelde, de rechter krachtens artikel 43bis,
tweede lid Strafwetboek, de geldwaarde ervan raamt en de verbeurdverklaring
betrekking heeft op een daarmee overeenstemmend bedrag, hieraan geen afbreuk
doet;
Dat het middel faalt naar recht;
C. Ambtshalve onderzoek van beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verleent akte van de afstanden;
Verwerpt voor het overige het cassatieberoep van de eiser sub I;
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
22 juni 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. R. Verstraeten, Brussel, K. Leus, Brussel en Claeys Boúúaert.

Nr. 348
2° KAMER - 23 juni 2004

HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)
— GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - GEVOLGEN - VERSTEKVONNIS - GEEN HOGER
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O.M. - VERZET VAN DE BEKLAAGDE - VONNIS OP VERZET - HOGER BEROEP VAN
O.M. EN VAN DE BEKLAAGDE - VERZWARING VAN DE TOESTAND VAN DE BEKLAAGDE WETTIGHEID.
BEROEP VAN HET
HET

Het openbaar ministerie kan hoger beroep instellen tegen het vonnis dat, op het verzet van
de beklaagde, de verstekbeslissing bevestigt, ook al heeft het daartegen geen hoger
beroep ingesteld; in dat geval belet de relatieve uitwerking van het verzet van de
beklaagde evenwel dat de appèlrechters de toestand van laatstgenoemde verergeren 1.
(Artt. 187, 188, 202 en 203 Sv.)
(G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1717.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 4 december 2003 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu 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
1. Over het eerste middel
Overwegende dat het openbaar ministerie hoger beroep kan instellen tegen het
vonnis dat, op verzet van de beklaagde, de verstekbeslissing bevestigt, ook al
heeft het openbaar ministerie tegen die beslissing geen hoger beroep ingesteld;
dat in dit geval de relatieve uitwerking van het verzet van de beklaagde evenwel
de appèlrechters verhindert de toestand van laatstgenoemde te verzwaren;
Overwegende dat de Politierechtbank te Verviers, bij vonnis van 12 december
2002, eiser, wegens de telastleggingen A, E en K samen, bij verstek veroordeelt
tot een gevangenisstraf van acht dagen, met drie jaar uitstel, en tot een geldboete
van 150 euro, gebracht op 750 euro, of een vervangende gevangenisstraf van tien
dagen, en tot een vervallenverklaring van het recht om een motorvoertuig te besturen voor een duur van drie jaar;
Dat die politierechtbank op het verzet van eiser, op 24 juni 2003 dezelfde
straffen heeft uitgesproken; dat eiser en het openbaar ministerie tegen die beslissing hoger beroep hebben ingesteld;
Dat de appèlrechters die beslissing bevestigd hebben met de wijziging dat het
uitstel van tenuitvoerlegging dat gepaard gaat met de gevangenisstraf van acht
dagen, geschrapt wordt;
1 Zie Cass., 29 nov. 1988, A.R. 2184, nr. 183; 4 okt. 1989, A.R. 7500, nr. 74; 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.
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Overwegende dat het openbaar ministerie geen hoger beroep heeft ingesteld
tegen het verstekvonnis van 12 december 2002, zodat de correctionele rechtbank
de toestand van eiser ten opzichte van die beslissing niet mocht verzwaren;
Dat de appèlrechters door aldus te beslissen, de artikelen 187, 188, 202 en 203
van het Wetboek van Strafvordering schenden;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
Overwegende dat die onwettigheid leidt tot vernietiging van de beslissingen
over de wegens die telastleggingen opgelegde straf en van de daaropvolgende
beslissing over de bijdrage aan het Bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers
van opzettelijke gewelddaden;
Dat er geen reden is om de vernietiging uit te breiden tot de beslissing waarbij
de appèlrechters de telastleggingen bewezen hebben verklaard, aangezien de vernietiging het gevolg is van een reden die geen verband houdt met de gronden die
deze beslissing rechtvaardigen;
Overwegende dat er geen grond bestaat om acht te slaan op het tweede middel,
dat niet tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder verwijzing kan leiden;
En overwegende, voor het overige, dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het eiser veroordeelt tot een straf
wegens de telastleggingen A, E en K, en tot de daaruit voortvloeiende bijdrage
aan het Bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt eiser in twee derden van de kosten en laat de overige kosten ten
laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Luik, zitting houdende in hoger beroep.
23 juni 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. T. Garot, Verviers.

Nr. 349
2° KAMER - 23 juni 2004

1º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — AARD VAN HET MISDRIJF - WETTELIJKE KWALIFICATIE
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- BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN CASSATIE.

2º AFSLUITING - GEBOUWEN EN CONSTRUCTIES - VERNIELING.
1º Als de tegenstrijdigheid tussen twee beslissingen niet de feiten maar alleen hun
kwalificatie betreft, is het Hof van Cassatie bevoegd om de aard van die feiten te
bepalen1.
2º Het feit met een jachtwapen te hebben geschoten in het venster van een woning, vormt
niet de misdaad die bepaald is in art. 521, eerste lid Sw., die eenieder met
gevangenisstraf bestraft die, buiten de gevallen die in de artt. 510 tot 520 worden
genoemd, door welk middel ook gebouwen, bruggen, dijken, straatwegen, spoorwegen,
sluizen, magazijnen, werkplaatsen, loodsen, schepen, vaartuigen, vliegtuigen of andere
kunstwerken of bouwwerken die aan een ander toebehoren, geheel of ten dele vernielen;
met die bepaling heeft de wet de vernietiging van de gebouwen, de totale of gedeeltelijke
vernietiging van constructies willen beteugelen, waarbij de ernstige daad, wanneer deze
is voltooid, een definitieve aantasting van het eigendom vormt en niet een gewone
beschadiging, een braak van afsluiting of een makkelijk te herstellen schade2. (Art. 521,
eerste lid Sw.)
(Procureur des Konings te Charleroi inzake M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0812.F)

I. Bestreden beslissing
Eiser verzoekt om regeling van rechtsgebied ingevolge:
- een beschikking van 9 oktober 2003 van de raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Charleroi;
- een vonnis van 29 maart 2004 van de Correctionele Rechtbank te Charleroi.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Gronden van de vordering
In een verzoekschrift, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht, voert eiser een bevoegdheidsgeschil aan dat voortvloeit uit een
vonnis van onbevoegdverklaring "ratione materiae" na de verwijzings-beschikking.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi N.M., bij beschikking van 9 oktober 2003, naar de correctionele rechtbank
van dit rechtscollege heeft verwezen uit hoofde van twee wanbedrijven: het dragen van een jachtwapen zonder wettige reden (telastlegging 1) en, buiten de gevallen bepaald in de artikelen 510 tot 520 van het Strafwetboek, met het oog1 Zie Cass., 27 feb. 2002, A.R. P.01.1769.F, nr. 140.
2 Zie Cass., 3 maart 1856, Pas. 1856, I, 157; A. DE NAUW, Introduction au droit pénal spécial,
Brussel, 1987, 414 en 415; noot A. VANDEPLAS vóór Corr. Brussel, 24 nov. 1972, R.W. 1972-1973, p.
912, nr. 8 en de verwijzingen; G. BELTJENS, Encyclopédie du droit criminel belge, Brussel, 1901, p.
694, nrs. 2, 9 en 10.
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merk om te schaden een motorvoertuig dat aan een ander toebehoort, geheel of
gedeeltelijk te hebben vernield of onbruikbaar te hebben gemaakt (telastlegging
2);
Overwegende dat de Correctionele Rechtbank te Charleroi zich bij een op tegenspraak gewezen vonnis van 29 maart 2004 onbevoegd heeft verklaard, op
grond dat de feiten van telastlegging 1 een misdaad zijn als bepaald in artikel
521, eerste lid van het Strafwetboek, en de raadkamer het misdrijf niet heeft gecorrectionaliseerd;
Overwegende dat thans tegen de beschikking van 9 oktober 2003 geen enkel
rechtsmiddel openstaat en dat het vonnis van 29 maart 2004 in kracht van gewijsde is gegaan; dat hieruit een bevoegdheidsgeschil is ontstaan dat de rechtsgang belemmert;
Dat er grond bestaat tot regeling van rechtsgebied;
Overwegende dat zonder aan woorden een ongebruikelijke betekenis toe te
kennen, onmogelijk kan worden ingestemd met het oordeel van de correctionele
rechtbank te Charleroi dat de feiten van de telastlegging 1 een misdaad zijn als
bepaald in artikel 521, eerste lid van het Strafwetboek, dat een gevangenisstraf
oplegt aan degene die buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 510 tot 520,
door welk middel ook, gebouwen, bruggen, dijken, straatwegen, spoorwegen,
sluizen, magazijnen, werkplaatsen, loodsen, schepen, vaartuigen, vliegtuigen of
andere kunstwerken of bouwwerken die aan een ander toebehoren, geheel of ten
dele vernielt;
Overwegende dat de aan het feit gegeven kwalificatie en de zwaarwichtigheid
van de straf immers voldoende aantonen dat de wet met die bepaling de vernietiging van de gebouwen, de totale of gedeeltelijke vernietiging van constructies
heeft willen beteugelen, waarbij de ernstige daad, wanneer deze is voltooid, een
definitieve aantasting van de eigendom vormt en niet een gewone beschadiging,
een braak van afsluiting of een gemakkelijk te herstellen schade;
Overwegende dat het vonnis melding maakt van een "kogelinslag" in een venster van de benedenverdieping en van "afschilfering van de binnenmuren" van de
beschoten woning;
Dat die vaststelling de beslissing dat het pand geheel of ten dele is vernield in
de zin van voormeld artikel 521, eerste lid, niet naar recht verantwoordt;
En overwegende dat de correctionele rechtbank bevoegd was om kennis te nemen van alle aan de beklaagde verweten feiten;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Beslissende tot regeling van rechtsgebied,
Vernietigt het vonnis van 29 maart 2004 van de Correctionele Rechtbank te
Charleroi;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing;
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Charleroi, anders samen-
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gesteld.
23 juni 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 350
2° KAMER - 23 juni 2004

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - RAADKAMER - INVRIJHEIDSTELLING
ONDER VOORWAARDEN - OPENBAAR MINISTERIE - HOGER BEROEP - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - HANDHAVING - REDENGEVING.
2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN REDENGEVING - REDENEN VAN DE VORIGE BESLISSINGEN - AUTOMATISME.
3º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - REDENGEVING - VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE OVERNEMING VAN DE REDENEN.
1º De onderzoeksgerechten die de voorlopige hechtenis handhaven, moeten nagaan of er
ernstige aanwijzingen van schuld blijven bestaan en melding maken van de feitelijke
omstandigheden van de zaak en van die eigen aan de persoonlijkheid van de
inverdenkinggestelde, die deze hechtenis absoluut noodzakelijk maken voor de openbare
veiligheid; bij gebrek aan conclusies hoeft de kamer van inbeschuldigingstelling die de
voorlopige hechtenis handhaaft, niet daarenboven melding te maken van de redenen
waarom zij de invrijheidstelling onder voorwaarden weigert, zelfs als zij, op het hoger
beroep van het O.M., de beschikking van de raadkamer dienaangaande wijzigt1.
2º Voor zover dit tot geen enkel automatisme leidt, kunnen de onderzoeksgerechten die de
voorlopige hechtenis handhaven, de gronden overnemen van één of meerdere vroeger in
de zaak gewezen beslissingen, wanneer zij vaststellen dat die gronden op het ogenblik
van hun uitspraak nog steeds bestaan2. (Artt. 16, §1, 22, vijfde lid en 30, §4 Wet
Voorlopige Hechtenis 1990)
3º Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de kamer van inbeschuldigingstelling om de
redenen van de vordering van het O.M. over te nemen, teneinde de handhaving van de
voorlopige hechtenis met redenen te omkleden3.
(R.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0902.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 juni 2004 gewezen door het
Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
1 Zie Cass., 13 maart 1991, A.R. 8947, nr. 364; 21 maart 2001, A.R. P.01.0367.F, nr. 154.
2 Cass., 26 jan. 2000, A.R. P.00.0094.F, nr. 70.
3 Cass., 20 okt. 1999, A.R. P.99.1431.F, nr. 553.
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Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert een middel aan in een memorie waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat krachtens de artikelen 16, 22 en 30 van de wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis, de onderzoeksgerechten die de voorlopige hechtenis handhaven, moeten nagaan of er ernstige aanwijzingen van
schuld blijven bestaan en melding dienen te maken van de feitelijke omstandigheden van de zaak en van die eigen aan de persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde, die de hechtenis volstrekt noodzakelijk maken voor de openbare veiligheid;
Overwegende dat bij gebrek aan conclusie, de kamer van inbeschuldigingstelling die de voorlopige hechtenis handhaaft, niet daarenboven melding hoeft te
maken van de redenen waarom zij de invrijheidstelling onder voorwaarden weigert; dat zij daartoe niet verplicht is, zelfs als zij, op het hoger beroep van het
openbaar ministerie, de beschikking van de raadkamer dienaangaande wijzigt;
Dat het middel, in zoverre dit het tegendeel aanvoert, faalt naar recht;
Overwegende, voor het overige, dat voor zover daaruit geen enkel automatisme blijkt, voormelde artikelen 16, 22 en 30 niet eraan in de weg staan dat de onderzoeksgerechten die de voorlopige hechtenis handhaven, de redenen overnemen van één of meerdere vroeger in de zaak gewezen beslissingen, wanneer zij
vaststellen dat die redenen op het ogenblik van de uitspraak nog steeds bestaan;
Dat geen enkele wettelijke bepaling de kamer van inbeschuldigingstelling overigens verbiedt om de redenen van de vordering van het openbaar ministerie over
te nemen, teneinde de handhaving van de voorlopige hechtenis met redenen te
omkleden;
Overwegende dat het arrest, door de redenen van de vordering van het openbaar ministerie over te nemen, de ernstige aanwijzingen van schuld die het in
aanmerking neemt, nader omschrijft en melding maakt van de feitelijke omstandigheden van de zaak en van die eigen aan de persoonlijkheid van eiseres, die
haar hechtenis volstrekt noodzakelijk maken voor de openbare veiligheid;
Dat de appèlrechters aldus, door een beoordeling waaruit geen enkel automatisme blijkt, hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het middel, in zoverre, niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
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Veroordeelt eiseres in de kosten.
23 juni 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. A. en C. Vergauwen, Brussel.

Nr. 351
1° KAMER - 24 juni 2004

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP
EN BETEKENING — DUUR, BEGIN EN EINDE - VERSTEKARREST.
2º VERZET - BURGERLIJKE ZAKEN - ARREST OP VERZET - CASSATIEBEROEP VERNIETIGING - VERSTEKARREST - GEVOLG.
3º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP
EN BETEKENING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP - ARREST OP VERZET - VERNIETIGING VERSTEKARREST - GEVOLG.
1º Het cassatieberoep gericht tegen een verstekarrest is laattijdig, mitsdien niet
ontvankelijk, als het meer dan drie maanden na de betekening van dat arrest is
ingesteld1. (Art. 1076 Ger.W.)
2º en 3° Ingevolge de vernietiging van een arrest in zoverre het beslist over het verzet, is
het cassatieberoep gericht tegen een verstekarrest voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk2.
(TRANSLINI B.V.B.A. T. STATIONS HEITE B.V.B.A. e.a.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal Dubrulle:
1. Het eerste aangevochten arrest - van 3 februari 2000 - verklaart eiseres' verzoek tot
heropening van het debat - ten einde bepaalde stukken te kunnen overleggen - niet
ontvankelijk omdat ze niet verschenen was op de overeenkomstig de artikelen 803 en 804
Ger.W. vastgestelde terechtzitting van het hof van beroep en dus geen verschijnende partij
was in de zin van art. 772 Ger.W. dat een zodanig verzoek slechts toestaat aan een
verschijnende partij. Het eerste cassatiemiddel tot staving van voorziening is tegen dit
arrest gericht.
2. Tegen datzelfde arrest heeft eiseres evenwel - behoudens dit cassatieberoep - eerder
"verzet" aangetekend, hetwelk verzet beoordeeld werd door het eindarrest van 17 mei
2001, dat door het tweede middel tot staving van dezelfde voorziening bestreden wordt.
Er is dus samenloop van twee rechtsmiddelen tegen dezelfde beslissing van 3 februari
2000: een nog niet definitief beoordeeld "verzet" (aangezien er cassatieberoep is tegen
deze beoordeling) en een rechtstreeks cassatieberoep.
3. Ik ben van oordeel dat het onderzoek van dit rechtstreeks cassatieberoep niet aan de
orde kan komen zolang het cassatieberoep tegen het arrest dat het "verzet" beoordeelt
door het Hof niet getoetst is.
Ik heb dan ook gemeend, overeenkomstig art. 1097 Ger.W., een aldus beperkte grond
1 Zie de conclusie van het O.M., dat meer bepaald, met toepassing van toepassing van artikel 1097
Ger.W, van oordeel was dat het verzet tegen dat arrest niet meer toelaatbaar was door de verwerping
van het cassatieberoep tegen het arrest op verzet.
2 Zie de conclusie van het O.M.
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van niet-ontvankelijkheid van de voorziening in zoverre ze gericht is tegen het arrest van
3 februari 2000 aan de raadsman van eiseres te moeten aanzeggen, doch slechts voor het
geval en in zoverre het door dezelfde voorziening bestreden arrest van 17 mei 2001 dat
het rechtsmiddel tegen het arrest van 3 februari 2000 beoordeelt door het Hof zou
vernietigd worden.
Ik verwijs hiervoor naar oude rechtspraak van het Hof (Cass., 26 mei 1892, Pas. 1893,
I, 37) volgens welk cassatieberoepen tegen bij verstek gewezen beslissingen slechts
ontvankelijk zijn wanneer zij definitief geworden zijn bij gebrek aan ontvankelijk verzet.
Hier is de ontvankelijkheid van dat verzet precies het voorwerp van het tweede
cassatiemiddel. Nu meen ik deze grond van niet-ontvankelijkheid te moeten handhaven
omdat het arrest van 17 mei 2001, m.i., inderdaad op grond van dit tweede cassatiemiddel,
waarvan minstens het tweede onderdeel moet gegrond verklaard worden, dient vernietigd
te worden.
4. De voorziening tegen het arrest van 17 mei 2001.
Dit tweede onderdeel heeft alleen betrekking op de beslissing dat het "verzet" (alleen
wegens laattijdigheid) "hoe dan ook onontvankelijk" is, d.i. de, in de "doordat" van het
middel, geciteerde grond sub 2. van het arrest. Deze beslissing stelt dat het - in de
inleidende akte (de dagvaarding van 11 augustus 2000) formeel als VERZET betiteld rechtsmiddel buiten de termijn (van art. 1048 Ger.W.) is ingesteld. Slechts dan komt, m.i.
de (sub. 1 door het arrest beantwoorde) vraag aan bod of deze akte inderdaad inhoudelijk
een verzet kon zijn, gelet op procespositie (al dan niet "op tegenspraak") van de
"opposant" in het geding dat tot de door die akte bestreden beslissing heeft geleid. Als de
termijn al verstreken is wordt de inhoud zonder belang. Het arrest keert de zaken om. Het
Hof kan de logica herstellen. Door eerst te antwoorden wat de termijn betreft zou het Hof
toch niet meteen ook aannemen het arrest van 3 februari 2000 bij verstek tegenover
eiseres werd gewezen, nu daarmee toch nog niets gezegd is over de ware aard van dat
arrest, dat op zijn inhoud (nog) niet onderzocht is. De loutere omstandigheid dat een
rechtsmiddel "verzet" genoemd wordt, betekent niet ipso facto dat de bestreden beslissing
alleszins bij verstek gewezen is. Overigens, de omstandigheid dat de rechter zijn
beslissing vonnis of arrest (geacht) op tegenspraak of bij verstek noemt, wijzigt de ware
aard ervan niet (Cass., 15 dec. 1995, A.R. C.95.0108.F, nr. 554). Naar analogie kan men,
m.i., dan ook zeggen dat de omstandigheid dat een rechtsmiddel een bepaalde naam
draagt evenmin zijn ware aard (of die van de bestreden beslissing) wijzigt. Die aard moet
dus wel degelijk inhoudelijk onderzocht worden. Het arrest van 17 mei 2001 beoordeelt
trouwens - sub. 2. - de termijn (slechts) in zoverre het standpunt van eiseres (dat het arrest
van 3 februari 2000 wat haar betreft bij verstek werd gewezen) zou gevolgd worden ... en
"zegt" dus niet zelf dat dit arrest van 3 februari 2000 inderdaad een verstekarrest is.
Integendeel, het "zegt", sub 1, dat het op tegenspraak is gewezen.
Het tweede onderdeel voert terecht aan dat het bestreden arrest van 17 mei 2001 niet
kon beslissen dat het verzet niet ontvankelijk was wegens laattijdigheid tegenover derde
verweerster die het arrest van 3 februari 2000 namelijk slechts op 17 september 2001
betekende - d. i. dus zelfs na dat bestreden arrest - zodat de verzetakte van 11 juli 2000
van eiseres tegenover deze derde verweerster wel degelijk tijdig was.
Het tweede onderdeel is in zoverre gegrond.
5. Wat eerste en tweede verweersters betreft blijkt enerzijds dat het verzet van eiseres
wel laattijdig was en anderzijds dat het arrest van 17 mei 2001 wel degelijk antwoordt op
het verweer van eiseres wat een beweerde overmacht betreft. Het onderdeel kan dus niet
worden aangenomen wat eerste en tweede verweersters betreft.
6. Er is dus alleen aanleiding tot cassatie op dit tweede onderdeel wat de weerhouden
laattijdigheid van het verzet tegenover derde verweerster betreft.
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De verwijzingsrechter dient dit verzet opnieuw te beoordelen.
7. Het eerste onderdeel van dit tweede middel lijkt me niet tot een ruimere cassatie te
kunnen leiden.
Alleszins lijkt het me niet ontvankelijk, nu het een onderzoek vergt van zowel de
processtukken die hebben geleid tot het arrest van 3 februari 2000 als van de ware aard
van dit arrest ... waartegen het cassatieberoep laattijdig moet verklaard worden wat eerste
en tweede verweerster betreft en voorbarig wat derde verweerster betreft, zoals moet
blijken uit de hierna volgende toetsing van de voorziening op dat vlak.
8. De voorziening tegen het arrest van 3 februari 2000.
Door de cassatie van het arrest van 17 mei 2001 is het verzet van eiseres tegen derde
verweerster dus niet laattijdig en moet het arrest van 3 februari 2000, wat haar betreft,
opnieuw beoordeeld worden, niet door het Hof, maar door zijn "natuurlijke" rechter: een
hof van beroep op verwijzing.
Het cassatieberoep tegen dat arrest is niet ontvankelijk, wegens laattijdigheid, wat
eerste en tweede verweersters betreft, door het verstrijken van de bij artikel 1076 Ger.W.
bepaalde termijn van drie maanden vanaf de dag waarop het verzet tegen de bij verstek
gewezen beslissing niet meer toelaatbaar was. Door de verwerping van het cassatieberoep
tegen het arrest van 17 mei 2001 wat eerste en tweede verweersters betreft is de beslissing
van dit arrest dat het "verzet" van eiseres tegen het arrest van 3 februari 2000 ten aanzien
van die verweersters laattijdig was definitief. Het arrest van 3 februari 2000 kan dus vanaf
17 mei 2001 niet meer door een "verzet" bestreden worden. Daar de voorziening in
cassatie tegen het arrest van 3 februari 2000 door eiseres aan eerste en tweede
verweersters betekend werd op 17 december 2001, hetzij meer dan drie maanden na 17
mei 2001, is ze laattijdig.
T.a.v. derde verweerster is de voorziening voorbarig daar, door de cassatie van het
arrest van 17 mei 2001, het "verzet" nog toelaatbaar is en door de verwijzingsrechter dient
te worden beoordeeld. Als eiseres een nieuwe beoordeling van haar "verzet" door de
verwijzingsrechter naar haar zin krijgt wordt haar cassatieberoep tegen het arrest van 3
februari 2000 mogelijks zonder belang.
Conclusie: vernietiging van het arrest van 17 mei 2001 in zoverre dit het verzet van
eiseres tegen derde verweerster wegens laattijdigheid niet ontvankelijk verklaart en
verwerping van de voorziening voor het overige.
ARREST

(A.R. C.01.0588.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 3 februari 2000 en 17 mei
2001 gewezen door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois 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 772, 804 - zoals vervangen bij artikel 33 van de wet van 3 augustus 1992
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- en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel tot eerbiediging van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep verklaart in zijn arrest van 3 februari 2000, gewezen "zoals op tegenspraak" ten aanzien van eiseres (p. 5, bovenaan), haar verzoek tot heropening der debatten niet ontvankelijk en haar hoger beroep ongegrond, o.m. op volgende gronden:
"1. Tijdens het beraad heeft (eiseres) een verzoekschrift neergelegd tot heropening der
debatten. (Eiseres) verliest daarbij uit het oog dat zij geen verschijnende partij is in de zin
van artikel 772 Ger. W., zodat haar verzoek niet ontvankelijk is. Wat meer is, zij legt geen
enkel stuk, verre van een nieuw stuk voor om haar verzoek te staven.
Uiteindelijk kan uit de enkele afwijzing van het niet ontvankelijk verzoekschrift geen
schending afgeleid worden van het E.V.R.M.
Het Hof heeft kennis genomen van de bestreden beschikking d.d. 19 juni 1998 van de
Beslagrechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ieper waartegen (eiseres), tijdig en op
regelmatige wijze, hoger beroep heeft ingesteld.
(Eiseres), alhoewel daartoe regelmatig opgeroepen overeenkomstig de artikelen 803804 Ger. W. is op de daarbij vastgestelde terechtzitting niet verschenen, noch iemand voor
haar zodat (de verweersters) jegens haar terecht verstek hebben gevorderd".
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Volgens artikel 772 van het Gerechtelijk Wetboek, kan de "verschijnende" partij, die
tijdens het beraad een nieuw stuk of feit van overwegend belang ontdekt, de heropening
van de debatten vragen zolang het vonnis niet is uitgesproken. Onder "verschijnende partij" wordt verstaan de partij ten aanzien van wie de rechtspleging op tegenspraak is. Luidens artikel 804, eerste lid van hetzelfde wetboek, kan tegen de partij die niet verschijnt
op de zitting waarop de zaak is bepaald of waartoe zij is verdaagd, vonnis bij verstek worden gevorderd, maar luidens het tweede lid van dit artikel, is de rechtspleging op tegenspraak ten aanzien van de partij die is verschenen overeenkomstig artikel 728 of 729 en
ter griffie of ter zitting conclusies heeft neergelegd. De partij die aan deze vereisten voldoet, is bijgevolg een "verschijnende" partij die de toepassing van artikel 772 kan vragen.
Het hof van beroep verklaart zelf recht te doen "zoals op tegenspraak" ten aanzien van eiseres (p. 5, bovenaan) en bevestigt in zijn arrest van 17 mei 2001 dat "het bestreden arrest
(van 3 februari 2000) ook tegenover haar op tegenspraak (werd) gewezen, overeenkomstig artikel 804, alinea 2 van het Gerechtelijk Wetboek" (p. 3, bovenaan).
Hieruit volgt dat het hof van beroep, door te oordelen dat eiseres "geen verschijnende
partij is in de zin van artikel 772 Ger. W., zodat haar verzoek niet ontvankelijk is", zijn
beslissing in het arrest van 3 februari 2000 dat eiseres' verzoek niet ontvankelijk is, niet
naar recht verantwoordt (schending van de artikelen 772, 804 - zoals vervangen bij artikel
33 van de wet van 3 augustus 1992 - en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, en van het algemeen rechtsbeginsel tot eerbiediging van het recht van verdediging).
1.2. Tweede onderdeel
Volgens artikel 772 van het Gerechtelijk Wetboek, kan de verschijnende partij, die tijdens het beraad een nieuw stuk of feit van overwegend belang ontdekt, de heropening van
de debatten vragen zolang het vonnis niet is uitgesproken. Eiseres verwees in haar verzoekschrift van 31 januari 2000 tot heropening der debatten naar volgende in bijlage bij
dit verzoekschrift gevoegde stukken:
1. fixatiebericht dd. 23.12.1998;
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2. brief dd. 28 mei 1997 van Mr. D.R.;
3. brief dd. 3 februari 1998 van gerechtsdeurwaarder C.V.C.;
4. P.V. nr. 100.126/98 dd. 26.01.1998,
en riep in verband met deze stukken niet enkel het tijdens het beraad - op de zitting van
27 januari 2000 - ontdekte nieuw feit in, nl. dat de zaak reeds op 13 januari 2000 in haar
afwezigheid werd gepleit en in beraad genomen, zonder voorafgaande verwittiging van
haar raadsman door de raadslieden van de verweersters conform een loyale procesvoering,
maar zij voerde tevens het eveneens nieuw feit aan dat de verweersters in rechte gebruik
hadden gemaakt van twee stukken die aangetast waren door intellectuele valsheid, op
grond: (a) dat zij niet in het bezit was van de brief van 28 mei 1997 waarvan de verweersters gewag maakten, (b) dat deze brief in strijd is met het schrijven van 28 mei 1997
waarin besluiten werden meegedeeld en waarin de verweersters zich stellig verzetten tegen gemak van betaling, (c) dat de brief van 3.02.1998 van gerechtsdeurwaarder C.V.C.
flagrant in strijd is met de verklaring van de heer L.V.H. in P.V. nr. 100.126/98 van
26.01.1998 en (d) dat een en ander van overwegend belang is en de rechten van partijen
kunnen wijzigen. Eiseres riep aldus wel degelijk, tot staving van haar verzoek tot heropening der debatten, nieuwe stukken én feiten van overwegend belang in die (stukken 2 en 4
en voormelde feiten) totnogtoe niet aan het hof waren overgelegd of voorgelegd.
Hieruit volgt dat het hof van beroep, door te oordelen dat eiseres "geen enkel stuk, verre van een nieuw stuk" voorlegde, de bewijskracht schendt van voormeld verzoekschrift
van 31 januari 2000 (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek) en door eiseres' verzoek af te wijzen louter op voormelde grond zonder acht te
slaan op de door eiseres ingeroepen nieuwe feiten niet wettig, met miskenning van eiseres'
recht van verdediging (schending van het ingeroepen algemeen rechtsbeginsel), voormeld
verzoek tot heropening der debatten niet ontvankelijk verklaart (schending van de artikelen 772 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek).
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 804, 1042, 1047 en 1048 - zoals vervangen bij artikel 21 van de wet van
12 januari 1993 - van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het hof van beroep verklaart in zijn arrest van 17 mei 2001, eiseres' verzet tegen het arrest van 3 februari 2000 niet ontvankelijk op volgende gronden:
"1. Nu (eiseres) in de appèlprocedure een gemotiveerde beroepsakte heeft neergelegd
op 17 december 1998 én is verschenen ter zitting van 21 januari 1999, werd, nadat zij niet
meer was verschenen ter terechtzitting van 13 januari 2000, het thans bestreden arrest ook
tegenover haar op tegenspraak gewezen, overeenkomstig artikel 804, alinea 2 van het Gerechtelijk Wetboek.
Het verzet tegen een op tegenspraak gewezen beslissing is niet ontvankelijk.
2. Het arrest van 3 februari 2000 werd betekend aan (eiseres) op 28 april 2000. De verzetsakte werd aan de diverse partijen betekend op 11 juli 2000.
Zulks betekent dat, in zoverre het standpunt van (eiseres) zou worden gevolgd, met
name dat het bestreden arrest, wat haar betreft, bij verstek, werd gewezen en niet op tegenspraak, dient te worden vastgesteld dat de akte-verzet werd betekend buiten de termijn, voorgeschreven door artikel 1048 van het Gerechtelijk Wetboek, zodat in deze optiek het verzet evenzeer onontvankelijk is.
Van overmacht is geen sprake. Het gegeven dat (eiseres) een cassatieadvies zou hebben
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afgewacht, betekent hoegenaamd niet dat (eiseres) zich in een toestand van overmacht bevond, welke haar belette tijdig een rechtsmiddel aan te wenden.
Het verzet is derhalve hoe dan ook onontvankelijk".
Grieven
2.1. Eerste onderdeel
Luidens artikel 804, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, kan tegen de partij die
niet verschijnt op de zitting waarop de zaak is bepaald of waartoe zij is verdaagd, vonnis
bij verstek worden gevorderd, maar luidens het tweede lid van dit artikel, is de rechtspleging op tegenspraak ten aanzien van de partij is verschenen overeenkomstig artikel 728 of
729 en ter griffie of ter zitting conclusies heeft neergelegd. Uit de stukken van de voor het
hof gevoerde rechtspleging blijkt geenszins dat eiseres ter griffie of ter zitting conclusies
heeft neergelegd. Het arrest van 3 februari 2000 is derhalve ten aanzien van eiseres bij
verstek gewezen, ongeacht het feit dat de appèlrechters verklaarden te haren aanzien "zoals op tegenspraak" uitspraak te doen, en eiseres kon hiertegen, conform artikel 1047 van
het Gerechtelijk Wetboek, verzet instellen.
Hieruit volgt dat het hof van beroep, door eiseres' verzet tegen het arrest van 3 februari
2000 niet ontvankelijk te verklaren omdat dit arrest tegenover haar "op tegenspraak" werd
gewezen, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van de artikelen 804,
1042 en 1047 van het Gerechtelijk Wetboek).
2.2. Tweede onderdeel
Het arrest van 3 februari 2000 werd enkel door de twee eerste verweersters aan eiseres
betekend op 28 april 2000 en eiseres had in haar op 15 maart 2001 ter griffie van het hof
van beroep neergelegde conclusie overmacht ingeroepen omdat het hof ten onrechte zijn
arrest van 3 februari 2000 "op tegenspraak" had gekwalificeerd en zij aldus "door het hof
in dwaling (werd) gebracht door de verkeerde kwalificatie van het hof" (p. 2). Luidens artikel 1048 van het Gerechtelijk Wetboek, is de termijn om verzet aan te tekenen één
maand te rekenen vanaf de betekening van het vonnis.
Hieruit volgt dat het hof van beroep, in zoverre het eiseres' verzet niet ontvankelijk verklaart ten aanzien van de derde verweerster - die het arrest van 3 februari 2000 eerst op 17
september 2001 liet betekenen aan eiseres - wegens niet-naleving van de bij artikel 1048
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde termijn, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van de artikelen 1047 en 1048 van het Gerechtelijk Wetboek), en het
hof, in zoverre het eiseres' verzet niet ontvankelijk verklaart ten aanzien van de overige
verweersters, omdat er van overmacht geen sprake is nu het gegeven dat (eiseres) een cassatieadvies zou hebben afgewacht, (...) hoegenaamd niet (betekent) dat (eiseres) zich in
een toestand van overmacht bevond, welke haar belette tijdig een rechtsmiddel aan te
wenden, niet antwoordt op eiseres' conclusie en derhalve zijn beslissing niet regelmatig
motiveert (schending van artikel 149 van de Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
A. Cassatieberoep gericht tegen het arrest van 17 mei 2001: tweede middel
1. Tweede onderdeel
Overwegende dat het arrest van 17 mei 2001 oordeelt dat de aanvoering van
eiseres dat zij een cassatieadvies zou hebben afgewacht, niet betekent dat zij zich
in een toestand van overmacht bevond; dat het op grond daarvan beslist dat er
geen overmacht is;
Dat het arrest met die redenen het verweer van eiseres verwerpt en beantwoordt;
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Dat het onderdeel in zoverre het een motiveringsgebrek aanvoert, feitelijke
grondslag mist;
Overwegende dat, krachtens artikel 1048 van het Gerechtelijk Wetboek, de
termijn om verzet aan tekenen een maand is te rekenen van de betekening van
het vonnis;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het arrest van 3 februari 2000 op 28
april 2000 werd betekend aan eiseres;
Dat het arrest niet vaststelt op wiens verzoek de betekening van 28 april 2000
is gedaan;
Dat eiseres de "betekening-bevel" van 28 april 2000 overlegt waaruit blijkt dat
die betekening niet is gedaan ten verzoeke van de derde verweerster;
Dat het arrest aldus zijn beslissing dat het verzet niet ontvankelijk is op grond
van de betekening van 28 april 2000, niet naar recht verantwoordt in zoverre het
verzet is gericht tegen de derde verweerster;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
2. Eerste onderdeel
Overwegende dat het arrest zijn beslissing dat het verzet niet-ontvankelijk is,
verantwoordt in zoverre het verzet is gericht tegen de eerste twee verweersters
op grond van de zelfstandige in het eerste onderdeel vergeefs bekritiseerde reden
dat het laattijdig is;
Dat het onderdeel in zoverre het gericht is tegen de beslissing over het verzet
gericht tegen de eerste twee verweersters, aldus geen belang vertoont;
Overwegende verder dat uit het antwoord op het tweede onderdeel volgt dat
het onderdeel, in zoverre het opkomt tegen de beslissing over het verzet gericht
tegen de derde verweerster, geen belang vertoont;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
B. Cassatieberoep gericht tegen het arrest van 3 februari 2000: eerste middel
1. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep in zoverre gericht tegen de eerste
twee verweerders:
Overwegende dat het arrest van 3 februari 2000 ten verzoeke van de eerste
twee verweersters aan eiseres werd betekend op 28 april 2000;
Dat het cassatieberoep werd ingesteld bij verzoekschrift dat ter griffie werd
neergelegd op 17 december 2001, hetzij buiten de in artikel 1076 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde termijn;
Dat het cassatieberoep in zoverre het is gericht tegen de eerste twee verweersters niet ontvankelijk is zoals door het openbaar ministerie wordt opgeworpen;
2. Het cassatieberoep in zoverre gericht tegen de derde verweerster
Overwegende dat ingevolge de vernietiging van het arrest van 17 mei 2001 in
zoverre het beslist over het verzet tegen het arrest van 3 februari 2000, het cassatieberoep voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk is zoals door het openbaar ministerie wordt opgeworpen;
OM DIE REDENEN,
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HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest van 17 mei 2001 in zoverre dit het tegen de derde verweerster gericht verzet van eiseres niet ontvankelijk verklaart;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Veroordeelt eiseres in drie vierde van de kosten;
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
24 juni 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Maes.

Nr. 352
1° KAMER - 24 juni 2004

GEMEENTE - WEGEN - VEILIGHEID VAN DE GEBRUIKERS - VERPLICHTING VAN DE GEMEENTE VEILIGHEIDSPLICHT - DRAAGWIJDTE.
De verplichting van de gemeentelijke overheden om te zorgen voor de verkeersveiligheid
op de op hun grondgebied gelegen openbare wegen blijft bestaan, ondanks de
onttrekking van de politie van het wegverkeer met betrekking tot blijvende of periodieke
toestanden aan de autonome gemeentelijke reglementeringsbevoegdheid (Impliciet)1.
(Art. 135, §2 Nieuwe Gemeentewet)
(VLAAMS GEWEST T. STAD HARELBEKE)

Conclusie van de heer advocaat-generaal met opdracht D. Thijs:
(…)
2. Ten gronde.
Eiser beroept zich in zijn enig middel op de stelling dat de uitsluiting van autonome bevoegdheid van de gemeentelijke overheid ten aanzien van de politie van het wegverkeer
voor zover deze politie betrekking heeft op blijvende of periodieke toestanden 2, - gegeven
dat door het beroepsgerecht is ingeroepen om verweersters aansprakelijkheid af te wijzen
voor de schade opgelopen door de in bindend verklaring opgeroepen partij - , een gegeven
is dat zonder enige invloed moet blijven op de verplichting van die overheid om, binnen
haar grondgebied en voor zover een haar niet aan te rekenen vreemde oorzaak zulks niet
verhindert, in te staan voor de verkeersveiligheid op alle over dit grondgebied lopende
openbare wegen.
Deze stelling beantwoordt aan de vaste rechtspraak van het Hof betreffende de verhou1 Zie de verwijzingen in de conclusie van het O.M.
2 De gemeenten beschikken principieel wel over de mogelijkheid om met ministeriële goedkeuring
en eventueel na advies van bepaalde raadgevende commissies, aanvullende reglementen inzake politie van het wegverkeer uit te vaardigen met betrekking tot blijvende of periodieke toestanden (zie: B.
PEETERS, "Aansprakelijkheid bij wegeniswerken. De verhouding tussen de aansprakelijkheid van de
overheid en de aannemer met betrekking tot signalisatieverplichting", T. Aann. 1983, 48-49, nrs. 1215; R. POTE, Handboek Verkeerswetgeving, Acco, Leuven, losbl., hoofdstuk XXXIX, 6b-6c, nr. 5).
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ding tussen art. 10 Wegverkeerswet3 en een aantal bepalingen van ten tijde van de Franse
revolutie uitgevaardigde decreten in verband met de algemene gemeentelijke politiebevoegdheid4.
Volgens eiser blijft deze rechtspraak na de inwerkingtreding (op 1.6.1989) van art. 135,
§2, lid 2, 1° Nieuwe Gemeentewet5 en de gelijktijdige opheffing6 van de decretale bepalingen waarvoor deze nieuwe wetsbepaling in de plaats is gekomen7, nog immer actueel.
Verweerster betwist dit8.
Volgens haar maakt de vermelding van niet-toepasselijkheid op het gebied van politie
van het wegverkeer voor zover deze politie blijvende of periodieke toestanden betreft, als
voorzien binnen de wettelijke regel van art. 135, §2, lid 2, 1° Nieuwe Gemeentewet (meer
bepaald in fine daarvan) zelf, in vergelijking met de enkele, thans nog steeds bestaande,
vermelding van de genoemde niet-toepasselijkheid binnen art. 10 Wegverkeerswet en dus
buiten de betrokken bepalingen van de `revolutionaire' decreten, een wereld van verschil
uit.
De desbetreffend door verweerster verdedigde stelling9 berust geheel op de premisse
3 Oorspronkelijk art. 8, § 2 van de wet d.d 1.8.1899 houdende herziening van de wetgeving en van de
reglementen op de politie van het vervoer, als vervangen door art. 10 van de wet d.d 15.4.1964 tot
wijziging van deze laatste wet.
4 Zie de arresten vermeld in de toelichting van de voorziening in cassatie (p. 7). Zie ook: Cass.,
10.10.1991, A.C. 1991-92, nr. 79; voor een overzicht van de geviseerde decretale bepalingen, zie
voetnoot 10.
5 In die wet ingevoegd bij art. 2, §4 van de wet d.d 27.5.1989 houdende de wijziging ervan.
6 Bij art. 11 van de in de vorige voetnoot vermelde wijzigingswet.
7 Het betreft meer bepaald art. 50 van het decreet dd. 14.12.1789 betreffende de inrichting van de gemeentebesturen en art. 3, 1°, van titel XI van het decreet dd. 16 en 24.8.1790 op de rechterlijke organisatie. Art. 2, 6°, 7°, en 9°, van het decreet dd. 22.12.1789 betreffende de oprichting van de primaire
en van de administratieve colleges, eveneens beschouwd als grondslag voor de gemeenterechtelijke
verkeersveiligheidverplichting van de gemeenten (zie wat art. 2, 6° en 7° van laatstvermeld decreet
betreft: L. CORNELIS, o.c., voetnoot 2, 316, nr. 324, tekst en bijbehorende voetnoot 213) waarin respectievelijk een bewaringsplicht m.b.t. de wegen, een bestuursplicht op het vlak van wegeniswerken, en
een op de meest algemene wijze bepaalde verplichting tot handhaving van de openbare veiligheid
door de `departementale' administraties zijn ingeschreven, zijn door de voormelde wijzigingswet
daarentegen niet opgeheven. Art. 2, 2°, van de bekrachtigingwet dd. 26.5.1989 waarmee de Nieuwe
Gemeentewet is ingevoerd, heeft enkel art. 2, 1°, van het laatstvermelde decreet opgeheven. Gesteld
dat de andere, voormelde, onderdelen van art. 2 van dit decreet niet bij een andere gelegenheid zouden zijn opgeheven, zou men kunnen geneigd zijn om daarin een (supplementair) teken te zien van
het behoud van de gemeentelijke verkeersveiligheidverplichting onder het `nieuwe regime'. Nog afgezien van het feit dat uit de parlementaire voorbereiding naar aanleiding van de invoering van art.
135, §2 Nieuwe Gemeentewet geenszins de bedoeling blijkt van de wetgever om een dergelijk effect
na te streven, lijkt deze gevolgtrekking echter nogal gewaagd, nu het blijkbaar toch vooral de in limine van deze voetnoot vermelde decretale bepalingen en vooral art. 3, 1° van titel XI van het decreet
dd. 16 en 24.8.1790 zijn, waarmee de 1aatstgenoemde verplichting wordt geassocieerd (zie Cass.,
20.12.1951, A.C. 1952, 188, noot 1 en Cass., 1.2.1973, A.C. 1973, 551, ad 553, alsook het advies van
de R.v.St., afdeling wetgeving, verleend naar aanleiding van de reeds vermelde wet d.d 15.4.1964,
Gedr. St. Kamer, zitting 1962-63, nr. 630/1, 17-18). Dit laatste lijkt overigens terecht, want de geografische dekking en dus het bevoegdheidsdomein ratione loci van de "administrations de département" lijkt veel ruimer te zijn geweest dan dat van de gemeenten ("municipalités").
8 Zie de voor haar neergelegde memorie van antwoord, p. 2-6, sub I., inzonderheid ad p. 5, nr. 2.
9 Zoals vermeld in de memorie van antwoord, p. 5, nr. 2, is deze stelling geïnspireerd door het vermelde in L. Cornelis, Beginselen van het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht. De
onrechtmatige daad, Maklu, Antwerpen, Ced Samson, Brussel, 1989, 234-235, nr. 134. Zie tevens:
ibid., o.c., voetnoot 2, 324-325, nr. 330. In dit laatste werk (ad 316-323, nrs. 324-328) toont dezelfde
auteur zich, anders dan in zijn eerstvermelde, latere werk, evenwel ook kritisch over de
"beleidsoptie" die het Hof zou hebben genomen door in de `revolutionaire' decreten de basis te zien
voor een autonome verkeersveiligheidverplichting van de gemeenten.
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dat art. 10 Wegverkeerswet enerzijds, en de bedoelde bepalingen van de `revolutionaire'
decreten en, in navolging van deze laatste, het nieuwe art. 135, §2 Nieuwe Gemeentewet,
anderzijds, een gedeeltelijk andere rechtsverhouding regelen.
De eerstgenoemde wetsbepaling regelt enkel een bevoegdheidsverdeling tussen
overheden en heeft volgens de genoemde stelling dus uitsluitend een weerslag op de
rechtsverhouding tussen die overheden.
Aan de laatstgenoemde, voorheen decretale, thans wettelijke bepaling(en) komt daarentegen niet enkel een bevoegdheidsaanwijzende en (dus) -afbakenende werking toe die
evenzeer de rechtsverhouding tussen onderscheiden overheden aangaat; het gaat tevens
om de juridische grondslag voor een verplichting die aan burgers een subjectief recht op,
onder meer, verkeersveiligheid verleent, zodat daardoor ook de rechtsverhouding wordt
bepaald tussen de gemeentelijke overheid aan wie deze verplichting wordt opgelegd en de
burgers in kwestie10.
Als dan niet enkel het bevoegdheidsbepalende aspect van de specifiek
gemeenterechtelijke rechtsnormen door een externe louter bevoegdheidsverdelende
rechtsnorm wordt buiten werking gesteld, zoals dat het geval was ten tijde van de
coëxistentie van art. 10 Wegverkeerswet met het geheel van de relevante bepalingen van
de `revolutionaire' decreten, maar de gemeenterechtelijke rechtsnorm zelf de voorwaarde
voor zijn niet-toepassing in zich draagt, zoals dat zich thans voordoet met art. 135, §2, lid
2, 1°, in fine Nieuwe Gemeentewet, dan geldt de aldus tot stand gebrachte beperking van
het toepassingsgebied van deze laatste rechtsnorm, steeds volgens de voormelde stelling,
voor die norm in al zijn aspecten en dus ook naar de rechtsverhouding ten aanzien van de
burgers toe.
Dit standpunt lijkt mij niet te kunnen worden bijgetreden.
Immers, het Hof besliste, in de context van een betwisting over de gemeentelijke verplichting te zorgen voor verkeersveiligheid, reeds dat "alle bevoegdheden van de openbare
besturen met wederkerige verplichtingen gepaard gaan11".
Het in het leven roepen van een, in casu gemeentelijke, bevoegdheid leidt dus noodzakelijkerwijze tot het bestaan van een correlatieve verplichting12.
Logischerwijze gaat het aanbrengen van een beperking aan die bevoegdheid dan ook
telkenmale gepaard met een overeenkomstige beperking van de overeenstemmende
verplichting.
Het lijkt mij daarom geenszins zo dat art. 10 Wegverkeerswet een louter
bevoegdheidsbeperkende uitwerking zou hebben gehad, zonder enige weerslag op de
gemeentelijke verplichtingen voortvloeiend uit de `revolutionaire' decreten.
Alleen heeft het Hof in het verleden geoordeeld dat die weerslag niet zodanig was dat
daardoor de macht en dus de verplichting werd ongedaan gemaakt van de gemeenten, om
10 Volgens de tekst van art. 50 van het decreet van 14.12.1789 en van art. 135, § 2, lid 1 Nieuwe Ge meentewet oefent de gemeente haar taak te voorzien "in een goede politie" uit "ten behoeve van de
inwoners". Er lijkt nochtans te moeten worden aangenomen dat de gemeentelijke verkeersveiligheidverplichting geldt voor elke weggebruiker die zich bedient van een (deel van een) openbare weg op
het grondgebied van een bepaalde gemeente, zelfs als heeft deze weggebruiker daar zijn woonplaats.
11 Zie: Cass., 20.12.1951, A.C. 1952, 188. Het lijkt inderdaad mogelijk te stellen dat elke toebedeling
van bevoegdheid aan een bestuur in hoofde van dit laatste de verplichting doet ontstaan om die bevoegdheid ook uit te oefenen in die gevallen waarvoor de bevoegdheidstoebedelende rechtsnorm ze
in het leven heeft geroepen.
12 Tegenover die bestuurlijke verplichting zal uiteraard wel niet telkens een subjectief recht van de
bestuurden staan, zoals in het geval van de door het Hof in genoemd arrest aangenomen verkeersveiligheidverplichting. Mogelijk zal de bevoegdheidsverlenende norm, eventueel met andere daarmee
verbonden normen waardoor de modaliteiten van de bevoegdheidsuitoefening nader worden omschreven, het bestuur immers een bepaalde beoordelingsruimte laten.
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te zorgen voor de veiligheid van het verkeer op de zich op hun g rondgebied bevindende
openbare wegen13, met alle gevolgen van dien op het vlak van aansprakelijkheid van de
gemeenten in geval deze laatsten in gebreke blijven om de betrokken macht aan te wenden en de betrokken verplichting na te leven14.
Gelet op de gevestigde rechtspraak van het Hof, kan er m.i. geen aanleiding toe bestaan
om thans aan te nemen dat onder de gelding van art. 135, §2, lid 2, 1° Nieuwe
Gemeentewet het bestaan van de gemeentelijke verkeersveiligheidverplichting
onverenigbaar is geworden met de wettelijke regeling inzake de politie van het
wegverkeer betreffende blijvende of periodieke toestanden.
Het vermelde in fine van deze laatste wetsbepaling, niet meer dan een geactualiseerde
13 Ter verklaring daarvoor lijkt niet zozeer te kunnen worden verwezen naar de relatieve `macht' van
de gemeenten om verder met ministeriële goedkeuring aanvullend te reglementeren in het kader van
de politie van het wegverkeer betreffende blijvende of periodieke toestanden, aangezien de grondslag
daarvoor niet werd geleverd door de bepalingen van de `revolutionaire' decreten, maar door art. 2
Wegverkeerswet. B. PEETERS (Lc., 51, nr. 18) ziet daarentegen een mogelijkheid voor de gemeenten
om, ter vervulling van hun veiligheidsplicht, met betrekking tot blijvende en periodieke toestanden
"alle maatregelen (te) treffen waarvoor geen aanvullende reglementen nodig zijn", blijkens een ministeriële omzendbrief (ibid., 48, nr. 12, de hoofdtekst met de bijbehorende voetnoot 44). Cf. nochtans de memorie van toelichting van de reeds vermelde wet d.d 15.4.1964, Gedr.St. Kamer, zitting
1962-63, nr. 630/1, 10: de bedoeling van het huidige art. 10 Wegverkeerswet is de onderwerping van
"alle permanente verkeerstoestanden aan het enig systeem van de wet". De voornoemde auteur ziet
bovendien problemen voor die permanent of periodiek gevaarlijke toestanden die slechts passend
kunnen worden geneutraliseerd door maatregelen die overeenkomstig de voormelde omzendbrief wel
de uitvaardiging van aan voorafgaande ministeriële goedkeuring onderworpen aanvullende reglementen noodzaken. Een alternatieve mogelijkheid om tot de verdere afdoende macht van de gemeentelijke overheden op basis van hun algemene politiebevoegdheid te besluiten, lijkt er mij mogelijk in te
bestaan aan te nemen dat blijvende of periodieke toestanden kunnen worden `vertijdelijkt' door behalve, op basis van art. 2 Wegverkeerswet, een door de bevoegde Minister goed te keuren aanvullend
reglement voor permanent of periodiek gebruik, ook, op basis van de autonome gemeentelijk bevoegdheid inzake algemene politie, ook een gewoon politiereglement uit te vaardigen waarvan de
geldingsduur uitdrukkelijk wordt beperkt tot aan het tijdstip van de uitvoerbaarheid van het aanvullend reglement. Op die manier kan dan misschien (zie immers ook de volgende voetnoot) de rechtspraak van h et Hof worden verantwoord volgens de welke a rt. 1 0 Wegverkeerswet de vroegere decretale gemeentelijke verkeersveiligheidverplichting onverlet liet, terwijl dit niet het geval is met de
afwijking ingesteld door art. 3 van de wet d.d 12.7.1956 tot vaststelling van het statuut der autosnelwegen (zie: Cass., 18.5.1989, A.R. 8294, A.C. 1988-89, nr. 535), volgens hetwelk "de Koning de verordeningen vast(stelt) om in de veiligheid en het gemak van het verkeer op de autosnelwegen en de
instandhouding van deze wegen te voorzien" en "de gemeenteraden geen aanvullende verordeningen
(mogen) vaststellen" en waardoor volgens het Hof elke plaatselijke regelingsmacht wordt uitgesloten
ter zake van de verkeersveiligheid op de autosnelwegen.
14 Ter verantwoording van dit standpunt wordt in noot 2 bij het precedentarrest dd. 1.2.1973 van het
Hof (A. C. 1973, 551) verwezen naar hetgeen in de memorie van toelichting bij de wet d.d 15.4.1964
is gesteld omtrent de betekenis en de draagwijdte van het huidige art. 10 Wegverkeerswet. Nochtans
kan bij nazicht van deze tekst worden vastgesteld dat de regering met het, behoudens hernummering,
goedgekeurd ontwerp van art. 10 en van andere artikelen van de wet d.d 15.4.1964 beoogde "de verplichtingen (...) en bijgevolg de verantwoordelijkheden in de meest gunstige zin voor de gemeenten"
te beperken. Men leest er (Gedr. St. Kamer, zitting 1962-63, nr. 630/1, 7) inderdaad: "In de veronderstelling dat de weg is beheerd door de Staat, zal aldus de beheerder van de openbare weg voor het
plaatsen van het aanwijzingsteken zorgen voor alle voortdurende of op regelmatige tijdstippen terugkerende toestanden. Alleen zijn verantwoordelijkheid zal in dat geval op het spel staan."; "(D)e verplichting der gemeentelijke overheden (blijft) bestaan om uitvoeringsmaatregelen te nemen en namelijk om gevaartekens te plaatsen wanneer dit ontstaat uit een plotse, kortstondige en gelegenheidstoestand."; en "(V)oor zover zij op permanente toestanden betrekking heeft, (zal) de politie van het wegverkeer niet meer onder de toepassing van de decreten van 1789 en van 1790 vallen. Men ziet dus
niet in op welke basis de verantwoordelijkheid der gemeenten nog in deze omstandigheden zou kunnen betrokken zijn" (vetschrift toegevoegd). Wel is het zo dat de afdeling wetgeving van de R.v.St. er
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versie van art. 10 Wegverkeerswet, lijkt mij dan ook geen andere dan de door dit laatste
wetsartikel voorziene beperking van gemeentelijke bevoegdheid èn plicht in te stellen, te
weten het aan het door gemeentelijke autonomie gekenmerkte systeem van algemene
bestuurlijke politie onttrekken van de politie van het wegverkeer die betrekking heeft op
blijvende en periodieke toestanden, een onttrekking die volgens de klassieke rechtspraak
van het Hof dus zonder invloed blijft op de verplichting van de gemeentelijke overheid
om te waken over de verkeersveiligheid op de openbare wegen op haar grondgebied.
Met andere woorden, of de gemeentelijke zelfstandigheid op het vlak van algemene
bestuurlijke politie nu, middels een inhoudelijk identieke wetsbepaling, `extern' (via art.
10 Wegverkeerswet) dan wel 'intern' (via het vermelde in fine van art. 135, § 2, lid 2, l'
Nieuwe Gemeentewet) wordt ingeperkt ten aanzien van de politie van het wegverkeer met
betrekking tot blijvende of periodieke toestanden, kan volgens mij het oordeel over de
aldus tot stand gebrachte beperking niet doen verschillen, ongeacht of men zich dit
oordeel vormt vanuit het oogpunt van bevoegdheidsverdeling dan wel vanuit dat van
materieelrechtelijke verplichtingen.
Als men dus, zoals het Hof dit steeds heeft gedaan, onder het `ancien régime' (sic) van
de `revolutionaire' decreten in combinatie met art. 10 Wegverkeerswet het voortbestaan
aanneemt van de verplichting van de gemeentelijke overheden om te zorgen voor de
verkeersveiligheid op de op hun grondgebied gelegen openbare wegen, ondanks de
onttrekking van de politie van het wegverkeer met betrekking tot blijvende of periodieke
toestanden aan de autonome gemeentelijke reglementeringbevoegdheid, dan lijkt men mij
dit ook te moeten doen onder de gelding van art. 135, §2 Nieuwe Gemeentewet.
Deze `theorie van het status quo' lijkt mij trouwens steun te vinden in de parlementaire
voorbereiding van de laatstvermelde wetsbepaling15.
Uit deze voorbereiding lijkt mij namelijk te kunnen worden afgeleid dat de wetgever
van 1989 met de invoering van art. 135, §2 Nieuwe Gemeentewet allerminst de toch wel
zeer ingrijpende wijziging op het gebied van de verantwoordelijkheid van de
gemeentelijke overheden voor de verkeersveiligheid op de op hun grondgebied gelegen
openbare wegen heeft nagestreefd, wel integendeel.
De weergave van de betrokken parlementaire voorbereidende werkzaamheden lijkt mij
er inderdaad veeleer op te wijzen dat de wetgever, met een duwtje in de rug van de afde-

een heel andere visie op nahield betreffende de gevolgen van de gedeeltelijke buitentoepassing verklaring van de `revolutionaire' decreten ("Er blijft immers, dat het wegverkeer maar één van de aangelegenheden is welke het decreet van 1790 aan de gemeenten heeft opgedragen en dat de gemeenten, al kunnen zij (...) dezelfde bevoegdheid tot het regelen van het verkeer niet meer aan het decreet
ontlenen, niettemin belast blijven in het algemeen te waken voor de veiligheid van het verkeer op de
openbare wegen die op hun grondgebied zijn gelegen") en de regering aanspoorde om de memorie
van toelichting in die zin te verbeteren (zie Gedr. St. Kamer, zitting 1962/63, nr. 630/1, 17-18). Het
lijkt vooral deze 1aatste visie te zijn die ondersteuning zou moeten bieden voor de `extensieve' beoordeling door het Hof van de gemeenterechtelijke verplichting en potentiële aansprakelijkheid van de
gemeenten inzake verkeersveiligheid, ook al is de regering geenszins ingegaan op d e ` verbeteringssuggestie' van de R.v.St. en is zij zich integendeel tegen de daaraan ten grondslag liggende visie blijven afzetten (zie andermaal het voormelde parlementair document, ad 7). Zie ook de kritiek op het in
limine van deze voetnoot vermelde precedentarrest van het Hof, onder verwijzing naar de parlementaire voorbereiding, geuit door het Brusselse Hof van Beroep in een arrest d.d 13.3.1986, die het Hof
in zijn arrest d.d 19.11.1987 evenwel naast zich neer heeft gelegd (zie Cass., 19.11.1987, A.R. 77707805-7905, A.C. 1987-88, nr. 167).
15 Zie de beknopte weergave van de memorie van toelichting bij het wetsontwerp dat aan de basis
ligt van de invoering van art. 135, §2 Nieuwe Gemeentewet bij de wet d.d 27.5.1989, en van het naar
aanleiding van de bespreking van dit wetsontwerp opgestelde verslag van de Kamercommissie binnenlandse zaken, algemene zaken en openbaar ambt, in Pasin. 1989, ad 1029, 1034 en 1037.
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ling wetgeving van de Raad van State16, in het veranderingsproces rond de totstandbrenging van de Nieuwe Gemeentewet de gelegenheid heeft gezien om een aantal veel minder
verregaande, want zuiver legistiek-technische doelstellingen te verwezenlijken.
In tegenstelling tot wat de rechtbank beslist, stelt de omstandigheid dat volgens artikel
135, §2, tweede lid, l°, in fine van de Nieuwe Gemeentewet, de politie over het
wegverkeer niet onder toepassing van dit artikel valt voor zover die politie betrekking
heeft op blijvende of periodieke toestanden, de gemeenteoverheid niet vrij van haar
verplichting te zorgen voor de verkeersveiligheid op de gedeelten van de wegen die over
het grondgebied van de gemeente lopen.
Door in het aangevochten vonnis te beslissen dat de Stad Harelbeke niet aansprakelijk
is voor de door mevrouw D.C. geleden schade en eiser niet dient te vrijwaren voor de ten
aanzien van laatstgenoemde opgelopen veroordeling, om reden dat de slechte staat van het
fietspad een blijvende of periodieke toestand betrof en artikel 135 van de Nieuwe
Gemeentewet de aansprakelijkheid van de gemeenten voor de uit dergelijke toestanden
voortvloeiende schade uitsluit, hebben de appelrechters artikel 135 van de Nieuwe
Gemeentewet en artikel 10 van de Wegverkeerswet miskend.
Het middel komt dan ook in zoverre gegrond voor.
Besluit: Vernietiging van het bestreden vonnis in zoverre het de tussenvordering in vrijwaring van eiser lastens verweerster ongegrond verklaart en verweerster buiten zake stelt
ten aanzien van eiser.
ARREST

(A.R. C.02.0279.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 Kortrijk.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet;
- artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten
betreffende de politie over het wegverkeer.
Aangevochten beslissingen
De rechtbank van eerste aanleg beslist in het bestreden vonnis tot de gegrondheid van
de door mevrouw R. D.C. ingestelde vordering in zoverre zij tegen het Vlaamse Gewest
(eiser) is gericht onder meer op grond dat eiser als wegbeheerder overeenkomstig artikel
1384 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is voor de schade die mevrouw D.C. op16 Zie immers de beknopte weergave van het verslag van de Kamercommissie binnenlandse zaken,
algemene zaken en openbaar ambt, in Pasin. 1989, 1020.
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liep toen zij ten val kwam op het voet- of fietspad langs de Kortrijksesteenweg te Harelbeke, terwijl de door dame D.C. lastens de Stad Harelbeke (verweerster) ingestelde vordering als ongegrond wordt afgewezen evenals de tussenvordering in vrijwaring van eiser
tegen verweerster, die buiten zake wordt gesteld.
De rechtbank overweegt daartoe op volgende gronden:
"Overeenkomstig artikel 135, §2, (van de Nieuwe Gemeentewet) hebben de gemeenten
tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over
de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen
in de openbare gebouwen. Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheid niet buiten de
bevoegdheid van de gemeenten is gehouden, wordt (onder meer) aan de waakzaamheid en
het gezag van de gemeenten toevertrouwd: alles wat verband houdt met een veilig en vlot
verkeer op openbare wegen, straten, kaden en pleinen, hetgeen omvat de reiniging, de verlichting, de opruiming van hindernissen, het slopen of herstellen van bouwvallige gebouwen, het verbod om aan ramen of andere delen van gebouwen enig voorwerp te plaatsen
dat door zijn val schade kan berokkenen of om wat dan ook te werpen dat voorbijgangers
verwonding of schade kan toebrengen of dat schadelijke uitwasemingen kan veroorzaken.
Voor zover de politie op het wegverkeer betrekking heeft op blijvende of periodieke toestanden, valt zij evenwel niet onder de toepassing van dit artikel.
De Stad Harelbeke werpt terecht op dat haar eigen aansprakelijkheid krachtens artikel
135 van de Nieuwe Gemeentewet niet in het gedrang komt, aangezien het om een chronische deteriorerende slijtage van het fietspad, en niet om een acute hindernis of belemmering ging. Zulks wordt voor zoveel als nodig op overtuigende wijze aangetoond door middel van de door de Stad Harelbeke neergelegde foto's, waaruit een reeds langdurige staat
van verwaarlozing van het voetpad/fietspad blijkt.
Derhalve zijn zowel de hoofdvordering van R. D.C. als in (de graad van beroep hernomen) tussenvordering van het Vlaamse Gewest lastens de Stad Harelbeke ongegrond"
(vonnis, p. 4, nr. 3).
Grieven
1. Naar luid van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, verplicht elke
daad, nalatigheid of onvoorzichtigheid van de mens, waardoor aan een ander schade
wordt veroorzaakt, degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.
Uit artikel 1384, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek blijkt dat men niet alleen aansprakelijk is voor de schade welke men veroorzaakt door zijn eigen daad, maar ook voor
die welke veroorzaakt wordt door zaken die men onder zijn bewaring neemt.
2. Artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat de gemeenten tot taak hebben, ten behoeve van de inwoners, te voorzien in een goede politie, met name over de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en, meer bepaald, alles wat verband
houdt met een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten, kaden en pleinen, hetgeen onder meer het opruimen van hindernissen omvat, aan de waakzaamheid en het gezag van de gemeenten wordt toevertrouwd.
De verplichting van de gemeenteoverheid om, krachtens artikel 135, §2 van de Nieuwe
Gemeentewet, te zorgen voor een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten, kaden en pleinen is van toepassing op alle wegen, ook gewestwegen, die door de gemeente
lopen, met inbegrip van voet- en fietspaden.
3. Artikel 135, §2, tweede lid, 1°, in fine van de Nieuwe Gemeentewet voorziet dat,
voor zover de politie over het wegverkeer betrekking heeft op blijvende of periodieke toestanden, zij niet onder toepassing van dit artikel valt.
Deze regel volgt tevens uit artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot
coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, dat bepaalt dat de
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politie over het wegverkeer, voor zover deze betrekking heeft op blijvende of periodieke
toestanden, niet valt onder de bepalingen van de decreten van 14 december 1789 betreffende de inrichting van de gemeentebesturen van 22 december 1789, betreffende de oprichting van de primaire en van de administratieve colleges en van 16 en 24 augustus
1790 op de rechterlijke organisatie.
Het feit dat, volgens artikel 135, §2, tweede lid, 1°, in fine van de Nieuwe Gemeentewet, de politie over het wegverkeer niet onder toepassing van dit artikel valt voor zover
die politie betrekking heeft op blijvende of periodieke toestanden, ontslaat de gemeenteoverheid echter niet van haar verplichting te zorgen voor de verkeersveiligheid op de gedeelten van de wegen die over het grondgebied van de gemeente lopen, en persoonlijk in
plaats van de wettelijke beheerder van de wegen, die in gebreke is gebleven, de nodige
maatregelen te nemen tot herstel van het veilig verkeer op haar grondgebied. Deze verplichting van de gemeenteoverheid gaat boven de verdeling van de beheersbevoegdheden
in zake de politie over het wegverkeer.
De gemeente kan zich dus niet, zoals overigens terecht werd aangevoerd door mevrouw
D.C. (beroepsbesluiten II, p. 3, nr.5), aan de door artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet bepaalde aansprakelijkheid onttrekken door aan te tonen dat het abnormale gevaar
op het wegennet binnen haar grondgebied met blijvende of periodieke toestanden verband
houdt.
4. Wanneer schade wordt veroorzaakt door de fouten van twee personen, of de ene persoon aansprakelijk is voor de schade wegens de door hem begane fout en de andere als
bewaarder van een gebrekkige zaak, zijn beiden gehouden ten aanzien van het slachtoffer
tot vergoeding van deze schade.
In hun onderlinge verhouding zijn de aansprakelijken gehouden elkaar, ten belope van
hun aansprakelijkheidsaandeel, te vrijwaren voor de ten voordele van het slachtoffer opgelopen veroordeling.
Wanneer derhalve zowel het gewest, op grond van artikel 1384, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, als de gemeente, op grond van de artikelen 135 van de Nieuwe Gemeentewet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, aansprakelijk zijn voor de schade geleden door een voetganger die in de gemeente ten val kwam op het voet- of fietspad van een
gewestweg, zullen gewest en gemeente gehouden zijn tot volledige vergoeding van de
door het slachtoffer geleden schade en zal de gemeente, ten belope van haar aansprakelijkheidsaandeel, het gewest dienen te vrijwaren voor de veroordeling ten aanzien van het
slachtoffer.
5. De rechtbank van eerste aanleg beslist in het bestreden vonnis dat de Stad Harelbeke
niet aansprakelijk is voor de door mevrouw D.C. geleden schade en derhalve ook niet tot
vrijwaring van eiser kan zijn gehouden.
De valpartij van mevrouw D.C. was volgens de rechtbank immers het gevolg van een
chronische deteriorerende slijtage van het fietspad en niet van een acute hindernis of belemmering, zodat de aansprakelijkheid van de Stad Harelbeke krachtens artikel 135 van
de Nieuwe Gemeentewet niet in het gedrang kwam aangezien de politie op het wegverkeer voor zover deze betrekking heeft op blijvende of periodieke toestanden, niet onder
toepassing van dit artikel valt.
In tegenstelling tot wat de rechtbank beslist, stelt de omstandigheid dat volgens artikel
135, §2, tweede lid, 1°, in fine van de Nieuwe Gemeentewet, de politie over het wegverkeer niet onder toepassing van dit artikel valt voor zover die politie betrekking heeft op
blijvende of periodieke toestanden, de gemeenteoverheid niet vrij van haar verplichting te
zorgen voor de verkeersveiligheid op de gedeelten van de wegen die over het grondgebied
van de gemeente lopen.
6. Er dient derhalve te worden besloten dat de rechtbank, door in het aangevochten von-
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nis te beslissen dat de Stad Harelbeke niet aansprakelijk is voor de door mevrouw D.C.
geleden schade en eiser niet dient te vrijwaren voor de ten aanzien van laatstgenoemde
opgelopen veroordeling, om reden dat de slechte staat van het fietspad een blijvende of
periodieke toestand betrof en artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet de aansprakelijkheid van de gemeenten voor de uit dergelijke toestanden voortvloeiende schade uitsluit,
zowel artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet, als de artikelen 1382, 1383 en 1384 van
het Burgerlijk Wetboek en 10 van het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie
van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, schendt.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni
1988, als gewijzigd bij artikel 2, §4 van de wet van 27 mei 1989, de gemeenten
ertoe verplicht te zorgen voor veilig verkeer op openbare wegen, voor zover een
hen niet aan te rekenen vreemde oorzaak zulks niet verhindert;
Dat deze verplichting ook geldt voor het deel van de gewestwegen dat loopt
over het grondgebied van de betrokken gemeentelijke overheid;
Overwegende dat artikel 10 van de bij koninklijk besluit van 16 maart 1968
gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer bepaalt dat de
politie over het wegverkeer niet valt onder de bepalingen van de decreten van 14
december 1789 betreffende de inrichting van de gemeentebesturen, van 22 december 1789 betreffende de oprichting van de primaire en van de administratieve
colleges en van 16 en 24 augustus 1790 op de rechterlijke organisatie, voor zover
die politie betrekking heeft op blijvende of periodieke toestanden;
Dat voormeld artikel 10 voor de gemeentelijke overheid enkel een beperking
heeft ingesteld inzake de bevoegdheid tot reglementering van de politie op het
wegverkeer, derwijze dat daardoor, onder de gelding van de relevante bepalingen
van de erin vernoemde decreten, de uit deze laatste bepalingen voortvloeiende
verplichting van de gemeenteoverheid onverlet werd gelaten om op de openbare
wegen gelegen op haar grondgebied te zorgen voor de verkeersveiligheid en
daartoe, desnoods in de plaats van de in gebreke blijvende wettelijke wegbeheerder, de nodige herstelmaatregelen te nemen;
Overwegende dat het voornoemde decreet van 14 december 1789 en titel XI
van het voornoemde decreet van 16 en 24 augustus 1790 zijn opgeheven bij artikel 11 van de wet van 27 mei 1989;
Dat de in artikel 50 van het decreet van 14 december 1789 en in titel XI, artikel 3, 1° van het decreet van 16 en 24 augustus 1790 vervatte bepalingen, thans
opgenomen zijn in het eerste lid en het tweede lid, 1°, van artikel 135, §2 van de
Nieuwe Gemeentewet, zij het met de toevoeging, in de inleidende zin van het genoemde tweede lid en in fine van het 1° van dit lid, dat de betrokken wetsbepaling slechts geldt "voor zover de aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid van
de gemeenten is gehouden" en geen toepassing vindt "voor zover de politie over
het wegverkeer betrekking heeft op blijvende of periodieke toestanden";
Dat uit de parlementaire voorbereiding betreffende artikel 135, §2 van de
Nieuwe Gemeentewet blijkt dat de wetgever met deze ingreep heeft nagestreefd
deze wetsbepaling te vervolledigen met een bepaling met dezelfde strekking als
artikel 10 van de bij koninklijk besluit van 16 maart 1968 gecoördineerde wetten
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betreffende de politie over het wegverkeer, met dien verstande dat deze toevoeging is afgestemd op de nieuwe stand van de wetgeving;
Dat de wetgever derhalve, blijkens de bewoordingen van de wettekst en de
parlementaire voorbereiding, de betekenis en de draagwijdte van de gemeentelijke verplichting inzake verkeersveiligheid die vervat ligt in artikel 135, §2 van de
Nieuwe Gemeentewet, niet heeft willen wijzigen;
Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat de politie van het wegverkeer,
voor zover zij betrekking heeft op blijvende of periodieke toestanden, niet valt
onder de toepassing van artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet en dat het
ter zake "om een chronisch deteriorerende slijtage van het fietspad, en niet om
een acute hindernis of belemmering ging";
Dat zij zodoende niet naar recht hebben kunnen afleiden dat verweersters eigen aansprakelijkheid op grond van de laatstgenoemde wetsbepaling niet in het
gedrang komt en aldus de aangewezen wetsbepalingen schenden;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de tussenvordering in vrijwaring
van eiser lastens verweerster ongegrond verklaart en verweerster buiten zake
stelt ten aanzien van eiser;
Verklaart het arrest bindend ten aanzien van de tot bindendverklaring opgeroepen partij;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, zitting houdende in hoger beroep.
24 juni 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de
h. Boes – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Geinger en van Eeckhoutte.
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3º RAAD VAN STATE - AFDELING ADMINISTRATIE - ARREST DAT EEN EXCEPTIE VAN
ONBEVOEGDHEID VERWERPT - MOTIVERING - VEREISTEN.
1º en 2° Wanneer het Hof ingevolge de artt. 33 Wet Raad van State en 609, 2° Ger.W.
uitspraak doet over het cassatieberoep tegen een arrest waarbij de afdeling administratie
van de Raad van State afwijzend beschikt op een exceptie van onbevoegdheid, oefent
het Hof toezicht uit op de redenen waarom de Raad op die exceptie afwijzend heeft
beschikt of geweigerd heeft kennis ervan te nemen1. (Art. 33 Wet Raad van State; Art.
609, 2° Ger.W.)
3º Het arrest van de Raad van State moet de redenen bevatten op grond waarvan het
uitspraak doet over de exceptie van onbevoegdheid of moet op zijn minst, de redenen
overnemen van een andere, in dezelfde zaak gewezen beslissing2. (Art. 33 Wet Raad
van State; Art. 609, 2° Ger.W.)
(FRANSE GEMEENSCHAP VAN BELGIE T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0361.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest nr. 106.968, op 24 mei 2002 gewezen door de Raad van State, afdeling administratie.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2 en 6 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 13, 144, 145, 149, 158 en 159 van de Grondwet;
- de artikelen 7, 14 en 28 van de bij koninklijk besluit van 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State;
- artikel 33 van het Regentsbesluit van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State;
- artikel 164 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast
is met het toezicht op die inrichtingen;
- artikel 9 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974, genomen ter toepassing van
artikel 164 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut
van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon,
middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten
1 Cass., Ver. K., 5 feb. 1993, A.R. 8209, nr. 78, met concl. adv.-gen., D'HOORE.
2 Zie Cass., 24 okt. 1889, Bull. en Pas., 1889, I, 324 met concl. adv.-gen. M ÉLOT; 8 okt 2001, A.R.
S.00.0008.F, nr. 532, met concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ.
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die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is
met het toezicht op die inrichtingen, voor de wijziging ervan bij artikel 12 van het decreet
van de Franse Gemeenschap van 4 februari 1994 houdende de regeling inzake verlof en
disponibiliteit wegens ziekte en gebrekkigheid van sommige leden van het onderwijspersoneel (B.S. van 6 februari 1997) en voor de wijziging ten gevolge van artikel 13 van het
decreet van de Franse Gemeenschap van 5 juli 2000 houdende de regeling inzake verlof
en disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit van sommige personeelsleden uit het onderwijs (B.S. van 18 augustus 2000) dat van toepassing is vanaf 1 september 2000;
- voor zoveel nodig, artikel 12 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 4 februari 1997 houdende de regeling inzake verlof en disponibiliteit wegens ziekte en gebrekkigheid van sommige leden van het onderwijspersoneel (B.S. van 6 februari 1997) en het
aldus gewijzigde artikel 13 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 5 juli 2000
houdende de regeling inzake verlof en disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit van
sommige personeelsleden uit het onderwijs (B.S. van 18 augustus 2000) dat van toepassing is vanaf 1 september 2000;
- de artikelen 14 en 15 van het koninklijk besluit van 15 januari 1974 genomen ter toepassing van artikel 160 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van
het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend
hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der
internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die
belast is met het toezicht op die inrichtingen en schending van voornoemd artikel 160;
- het algemeen rechtsbeginsel betreffende de scheiding der machten, dat voortvloeit uit
de Grondwet in haar geheel en meer bepaald uit de artikelen 33 tot 41.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest nr. 106.968 van 24 mei 2002 verwerpt de door eiseres opgeworpen exceptie
van onbevoegdheid op de volgende gronden:
"(eiseres) werpt een exceptie van niet-ontvankelijkheid op; volgens haar heeft het beroep geen onderwerp; zij werpt dezelfde exceptie op die ze reeds had opgeworpen in de
zaak die geleid heeft tot voormeld arrest nr. 65.658.
een dergelijke exceptie is door voornoemd arrest en door latere arresten verworpen; (eiseres) voert geen enkel argument aan dat voor de Raad van State een reden zou kunnen
zijn om op zijn rechtspraak terug te komen; de exceptie kan slechts worden verworpen";
Grieven
1. Eerste onderdeel
Krachtens de artikelen 13 en 144 van de Grondwet behoren geschillen over burgerlijke
rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de rechterlijke orde.
Krachtens de artikelen 7 en 14 van de bij koninklijk besluit van 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State is de Raad van State niet bevoegd om kennis te nemen van een beroep tot nietigverklaring van een individuele handeling die bestaat in de
door een bestuurlijke overheid gedane vaststelling van het bestaan van een toestand die
een subjectief recht schept aan de zijde van verzoeker, wanneer het aangevoerde middel
tot nietigverklaring afgeleid is uit de schending van de rechtsregel die de voorwaarden
voor de erkenning van een dergelijke toestand bepaalt.
Teneinde uit te maken of de Raad van State bevoegd is, dient de rechter na te gaan of er
in de betrokken rechtsbetrekking tussen de bestuurlijke overheid en de burger een rechtsregel bestaat die aan de burger rechtstreeks het recht toekent om van de overheid een welbepaald gedrag te eisen.
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Die macht bestaat wanneer de bevoegdheid van de bestuurlijke overheid volledig gebonden is, wat veronderstelt dat de voorwaarden waaraan de uitoefening van de bevoegdheid onderworpen is, objectief door de rechtsregel zijn vastgelegd zodat de overheid over
geen enkele beoordelingsvrijheid beschikt.
Krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 18 januari 1978, genomen met toepassing van artikel 164 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van
het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend
hulppersoneel, van het paramedisch personeel der onderwijsinrichtingen, voor de wijziging ervan bij artikel 12 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 4 februari 1997
houdende de regeling inzake verlof en disponibiliteit wegens ziekte en gebrekkigheid van
sommige leden van het onderwijspersoneel (B.S. van 6 februari 1997) en vervolgens bij
artikel 13 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 5 juli 2000 houdende de regeling inzake verlof en disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit van sommige personeelsleden uit het onderwijs (B.S. van 18 augustus 2000):
"is het in artikel 1 bedoelde vastbenoemde of stagedoende personeelslid van rechtswege
ter beschikking gesteld wanneer hij wegens ziekte of gebrekkigheid afwezig is nadat hij
het maximum aantal verlofdagen heeft genoten dat hem om die reden kan toegekend worden".
Terwijl artikel 14 van het koninklijk besluit van 15 januari 1974, genomen met toepassing van het in het middel vermelde artikel 160 van het koninklijk besluit van 22 maart
1969 het maximumaantal verlofdagen vastlegt waarop het personeelslid aanspraak kan
maken wegens ziekte of gebrekkigheid, luidt artikel 15 van genoemd besluit als volgt:
"In afwijking van artikel 14, wordt het ziekte- en gebrekkigheidsverlof toegestaan zonder tijdsperking naar aanleiding van:
- een arbeidsongeval;
- een ongeval op de weg van en naar het werk;
- een beroepsziekte".
De terbeschikkingstelling geschiedt dus van rechtswege wanneer de in voormeld artikel
9 bepaalde voorwaarden vervuld zijn, onder voorbehoud met name van de toepassing van
de artikelen 14 en 15 van het koninklijk besluit van 15 januari 1974, genomen ter toepassing van het in het middel vermelde artikel 160 van het koninklijk besluit van 22 maart
1969, en zulks los van elk initiatief vanwege de overheid die enkel kan vaststellen dat de
voorwaarden al dan niet vervuld zijn, zonder terzake over een discretionaire beoordelingsvrijheid te beschikken.
De administratie beschikt terzake over een volledig gebonden bevoegdheid die een directe impact heeft op de rechten van de betrokken persoon.
De administratie beschikt terzake over geen enkele beoordelings-vrijheid, en de rechten
die voortvloeien uit de toepassing van die bepalingen, zijn burgerlijke rechten waarvan alleen de rechtbanken van de rechterlijke orde in geval van geschil kennis kunnen nemen.
In de door haar bij de Raad van State ingediende memories, en inzonderheid in haar
laatste memorie van 21 februari 2002 heeft eiseres uitvoerig de redenen uiteengezet waarom de Raad van State onbevoegd was, onder meer omdat in artikel 9 van het koninklijk
besluit van 18 januari 1974 de woorden "van rechtswege" worden gebruikt, wat elke beoordelingsvrijheid aan de zijde van de administratie uitsluit.
Door op de in het middel overgenomen overwegingen de exceptie van onbevoegdheid
te verwerpen, heeft de Raad van State zich ten onrechte bevoegd verklaard om kennis te
nemen van geschillen over burgerlijke rechten, en heeft de Raad derhalve de artikelen 13
en 144 van de Grondwet, 7 en 14 van de wetten op de Raad van State, alsook de overige,
in het middel aangewezen bepalingen geschonden.
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2. Tweede onderdeel
Krachtens artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek "zijn de in dit wetboek gestelde regels van toepassing op alle rechtsplegingen, behoudens wanneer deze geregeld worden
door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door rechtsbeginselen, waarvan de
toepassing niet verenigbaar is met de toepassing van de bepalingen van dit wetboek".
Krachtens artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek mogen de rechters in de zaken die
aan hun oordeel onderworpen zijn, geen uitspraak doen bij wege van algemene en als regel geldende beschikking.
Die bepaling is op de Raad van State van toepassing zowel krachtens het algemeen
rechtsbeginsel van de scheiding der machten, dat voortvloeit uit de Grondwet in haar geheel, en meer bepaald uit de artikelen 33 tot 41, als krachtens het hierboven weergegeven
artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek.
De Raad van State heeft evenwel de door eiseres opgeworpen exceptie van onbevoegdheid verworpen op de volgende grond:
"(eiseres) werpt een exceptie van niet-ontvankelijkheid op; volgens haar heeft het beroep geen onderwerp; zij werpt dezelfde exceptie op die ze reeds had opgeworpen in de
zaak die geleid heeft tot voormeld arrest nr. 65.658;
een dergelijke exceptie is door voornoemd arrest en door latere arresten verworpen; (eiseres) voert geen enkel argument aan dat voor de Raad van State een reden zou kunnen
zijn om op zijn rechtspraak terug te komen; de exceptie kan slechts worden verworpen".
Aldus kent het arrest van de Raad van State aan zijn rechtspraak de waarde toe van een
algemene en als regel geldende beschikking en houdt het een schending in van de artikelen 149 van de Grondwet, 33 van het Regentsbesluit tot regeling van de rechtspleging
voor de afdeling administratie van de Raad van State, 2 en 6 van het Gerechtelijk Wetboek, alsook het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten, dat volgt uit de
Grondwet in haar geheel, en meer bepaald uit de artikelen 33 tot 41.
3. Derde onderdeel
De Raad van State verwerpt de exceptie van onbevoegdheid op grond van de overweging dat "een dergelijke exceptie door voornoemd arrest en door latere arresten is verworpen; dat (eiseres) geen enkel argument aanvoert dat voor de Raad van State een reden zou
kunnen zijn om op zijn vroegere rechtspraak terug te komen; dat de exceptie slechts kan
worden verworpen".
Die motivering bevat geen enkel gegeven dat het Hof van Cassatie in staat zou stellen
het bij de wet aan het Hof opgedragen toezicht uit te oefenen.
Op grond van die motivering kan immers onmogelijk worden nagegaan of de Raad van
State de exceptie van onbevoegdheid heeft verworpen omdat hij van oordeel was dat de
rechten waarover het geschil tussen de partijen loopt geen burgerlijke rechten zijn, die tot
de bevoegdheid van de rechtbanken van de rechterlijke orde behoren, dan wel omdat de
Raad zich bevoegd geacht heeft om de handeling nietig te verklaren waarbij de administratie de stand disponbiliteit wegens ziekte vaststelt als bedoeld in het in het middel vermelde artikel 9 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974, dat achteraf artikel 12 van
het decreet van de Franse Gemeenschap van 4 februari 1997 houdende de regeling inzake
verlof en disponibiliteit wegens ziekte en gebrekkigheid van sommige leden van het onderwijspersoneel (B.S. van 6 februari 1997) geworden is en thans het vanaf 1 september
2000 toepasselijke artikel 13 is geworden van het decreet van de Franse Gemeenschap
van 5 juli 2000 houdende de regeling inzake verlof en disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit van sommige personeelsleden uit het onderwijs (B. S. van 18 augus-tus 2000),
terwijl krachtens die bepaling het personeelslid van rechtswege in disponbiliteit is wanneer het wegens ziekte afwezig is, zonder dat de administratie terzake over enige discreti-
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onaire macht beschikt.
Zelfs de motivering in vorige arresten waarnaar de Raad van State verwijst kan niet
worden achterhaald, daar de lijst van die arresten niet wordt vermeld.
Daar het Hof (van Cassatie) ten gevolge van het arrest in de onmogelijkheid verkeert
het toezicht uit te oefenen dat artikel 33 van de gecoördineerde wetten op de Raad van
State van 12 januari 1973 aan het Hof opdraagt krachtens de artikelen 144 en 158 van de
Grondwet, schendt het die bepalingen alsook artikel 28 van voornoemde wet, artikel 33
van het Regentsbesluit tot vaststelling van de rechtspleging voor de afdeling administratie
van de Raad van State en artikel 149 van de Grondwet. Derhalve omkleedt het zijn beslissing niet regelmatig met redenen.

IV. Beslissing van het Hof
Derde onderdeel:
Overwegende dat, wanneer het Hof op grond van de artikelen 33 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en 609, 2° van het Gerechtelijk Wetboek
kennis neemt van de voorziening tegen een arrest waarbij de afdeling administratie van de Raad van State afwijzend beschikt op een exceptie van onbevoegdheid, het Hof toezicht uitoefent op de redenen waarom de Raad van State op die
exceptie afwijzend heeft beschikt of geweigerd heeft kennis ervan te nemen;
Dat de motivering van de Raad van State het Hof in staat moet stellen het bij
voornoemd artikel 33 aan het Hof opgedragen toezicht uit te oefenen;
Dat het arrest van de Raad van State zelf de motivering moet bevatten van de
beslissing waarin het uitspraak doet over de exceptie van onbevoegdheid of, op
zijn minst, moet het de motivering overnemen van een andere, in dezelfde zaak
gewezen beslissing;
Overwegende dat het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld "dat [eiseres]
een exceptie van niet-ontvankelijkheid opwerpt; dat het beroep volgens haar
geen onderwerp heeft; dat zij dezelfde exceptie opwerpt die ze reeds had opgeworpen in de zaak die geleid heeft tot het arrest nr. 65.658 [van 28 maart 1997]",
vermeldt "dat een dergelijke exceptie door voornoemd arrest en door latere arresten is verworpen; dat [eiseres] geen enkel argument aanvoert dat voor de Raad
van State een reden zou kunnen zijn om op zijn rechtspraak terug te komen; dat
de exceptie slechts kan worden verworpen";
Dat het bestreden arrest, door te verwijzen naar de motivering van een arrest
dat niets met de zaak te maken heeft en van andere, niet nader te bepalen arresten, het Hof niet in staat stelt het toezicht uit te oefenen dat bij artikel 33, eerste
lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State aan het Hof opgedragen
wordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat het arrest zal worden overgeschreven in de registers van de Raad
van State en dat daarvan melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
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Veroordeelt verweerster in de kosten;
Verwijst de zaak naar de anders samengestelde Raad van State, afdeling administratie, opdat deze over de exceptie van onbevoegdheid uitspraak zou doen bij
een arrest dat het Hof in staat zal stellen zijn toezicht uit te oefenen.
24 juni 2004 - Verenigde kamers – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Andersluidende conclusie3 van de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Simont.

Nr. 354
1° KAMER - 24 juni 2004

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) OVEREENKOMST DIE DE GEFAILLEERDE BINDT - BEËINDIGING DOOR DE CURATOR - BEPERKING.
2º OVEREENKOMST — EINDE - FAILLISSEMENT VAN EEN PARTIJ - BEËINDIGING BEVOEGDHEID VAN DE CURATOR - OMVANG.
3º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) ART. 46 FAILLISSEMENTSWET 1997 - OVEREENKOMST DIE DE GEFAILLEERDE BINDT BEËINDIGING DOOR DE CURATOR - VOORWAARDE.
4º OVEREENKOMST — EINDE - FAILLISSEMENT VAN EEN PARTIJ - ART. 46
FAILLISSEMENTSWET 1997 - BEËINDIGING DOOR DE CURATOR - VOORWAARDE.
1º en 2° De bevoegdheid die de curator ontleent aan art. 46 Faillissementswet 1997 gaat
alle door de failliet gesloten tegenwerpelijke overeenkomsten aan doch blijft beperkt tot
hetgeen vereist wordt door het goede beheer van de boedel en de vrijwaring van het
beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers1.
3º en 4° Het staat niet aan de curator een einde te stellen aan een door de failliet gesloten
tegenwerpelijke overeenkomst wanneer de voortzetting van de overeenkomst de normale
vereffening van de boedel niet belet2. (Art. 46 Faillissementswet 1997)
(Mr. A. DE SMETH, curator van het faillissement BOOPEN B.V.B.A. T. ALKEN-MAES N.V.)

3 Het O.M. concludeerde tot de verwerping met name op grond dat, in tegenstelling tot de arresten
van het Hof die de verwijzing naar de redengeving, zonder de weergave ervan, van een andere
beslissing met hetzelfde onderwerp maar tussen andere partijen, als ongeldig beschouwde (Cass., 20
jan. 1994, A.R. C. 93.0226.F, nr. 38; 30 juni 1997, A.R. S.96.0172.N, nr. 310; 5 okt. 1998, A.R.
S.98.0032.N, nr. 429), de beslissing van de rechter waarnaar het bestreden arrest te dezen verwijst,
niet alleen betrekking had op een soortgelijk onderwerp, maar bovendien tussen dezelfde partijen was
gewezen.
1 I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la faillite et du concordat, Kluwer 1998, 338, nr. 575-576; H.
BRAECKMANS, E. DIRIX en E. WYMEERSCH, Faillissement en gerechtelijk akkoord, 1998, 331, nr. 42. Ook
het arrest van het Arbitragehof van 10 dec. 2003 (nr 16/2003, B.S. 20 feb. 2004) gaat ervan uit dat art.
46 alle overeenkomsten beoogt (r.o. B.4); dat de schuldvordering van de medecontractant de wet van
de samenloop volgt (r.o. B.7) wordt door het bovenstaande arrest niet beslist.
2 Zie E. DIRIX, "Faillissement en lopende overeenkomsten", R.W. 2003-2004, (201) nr. 23 en
voetnoot 63; A. ZENNER, Dépistage, faillites et concordats, Brussel 1998, 497, nr. 679.
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ARREST

(A.R. C.02.0416.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 februari 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 40, tweede lid en artikel 46 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997.
Aangevochten beslissingen
Het Hof van Beroep stelt in het aangevochten arrest de volgende feiten vast:
- bij overeenkomst van 17 augustus 1988, die het voorwerp uitmaakte van een notariële
akte verleden op 30 november 1988, gaven de rechtsvoorgangers van de thans gefailleerde BVBA Boopen aan de rechtsvoorgangster van verweerster het kwestieuze pand, gelegen aan het Eugène Flageyplein 17 te 1050 Elsene, in handelshuur voor een duur van 27
jaren vanaf 1 september 1988, van rechtswege eindigend op 31 augustus 2015;
- de thans gefailleerde BVBA Boopen, onderhuurster, kocht het kwestieuze onroerend
goed aan en de authentieke akte werd verleden op 23 oktober 1989;
- bij overeenkomst van 22 juni 1995 werd de onderhuur, gepaard gaande met brouwerijverplichtingen, hernieuwd tussen enerzijds verweerster en anderzijds de thans gefailleerde BVBA Boopen, voor een duur van negen jaar vanaf 1 juli 1995 van rechtswege eindigend op 30 juni 2004;
- de huurgelden die verschuldigd waren krachtens de hoofdhuurovereenkomst en de
overeenkomst van onderhuur werden gecompenseerd tussen, enerzijds, verweerster en,
anderzijds, de thans gefailleerde BVBA Boopen;
- op 9 augustus 2000 werd de BVBA Boopen failliet verklaard;
- bij aangetekend schrijven van 23 augustus 2000 liet eiseres q.q. curator van dit faillissement aan verweerster weten dat zij, met toepassing van artikel 46 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, voortijdig een einde wenste te stellen aan de huurovereenkomsten;
- op 7 september 2000 deelde verweerster aan eiseres mede dat zij akkoord ging met de
vervroegde beëindiging van de overeenkomst van onderhuur maar niet met de vervroegde
beëindiging van de overeenkomst van hoofdhuur;
- bij schrijven van 29 september 2000 bevestigde eiseres haar intentie om de lopende
overeenkomsten niet verder te zetten.
Rechtsprekende over de vorderingen van partijen oordeelt het hof van beroep als volgt:
- "De vordering van (eiseres) q.q. die ertoe strekt te horen zeggen voor recht dat zij (de
overeenkomst van hoofdhuur van 17 augustus 1988, die het voorwerp uitmaakte van een
notariële akte verleden op 30 november 1988), rechtsgeldig heeft ontbonden in toepassing
van (artikel 46 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997) dient (...) ongegrond te
worden verklaard";
- "Zegt voor recht dat de voortijdige opzeg van de handelshuurovereenkomst d.d. 17
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augustus 1988 betreffende voornoemd pand, in toepassing van artikel 46 van de Faillissementswet betekend door (eiseres) q.q. aan (verweerster) via haar aangetekende brief d.d.
23 augustus 2000, van nul en generlei waarde is";
- "Zegt voor recht dat deze handelshuurovereenkomst haar rechtsgeldigheid behoudt tot
haar einddatum met name 31 augustus 2015";
- "Veroordeelt (eiseres) q.q. tot afgifte van de sleutels van het pand, binnen de 48 uren
na de betekening van huidig arrest, onder verbeurte van een dwangsom van 495,79 euro
per dag vertraging";
- "Veroordeelt (eiseres) q.q., ten titel van schadevergoeding wegens 100 pct. huurderving, tot terugbetaling van de sinds de datum van het faillissement rechtstreeks betaalde
huurgelden, zijnde 37.725,68 euro, vermeerderd met de intresten aan de wettelijk intrestvoet vanaf de datum van elke betaling";
- "Veroordeelt (eiseres) q.q. tot het betalen aan (verweerster) van een schadevergoeding
van 3.718,40 euro als schuld van de massa";
- "Legt deze schadevergoedingen ten last van de boedel en laat (verweerster) toe deze
vorderingen te compenseren met alle vorderingen die (eiseres) q.q. lastens haar zou kunnen laten gelden";
- "Veroordeelt (eiseres) q.q. in de kosten van beide aanleggen", begroot op 435,77 euro
in hoofde van eiseres en op 895,39 euro in hoofde van verweerster.
De appèlrechters steunen voornoemde beslissingen onder meer op volgende beweegredenen:
"Uit het schrijven van (verweerster) van 7 september 2000 kan worden afgeleid dat zij
zich niet verzet tegen de toepassing van artikel 46 van de Faillissementswet op de overeenkomst van onderhuur d.d. 22 juni 1995.
(Eiseres) q.q. stelt dat zij op grond van (artikel 46 van de Faillissementswet) het recht
had om eveneens de notariële overeenkomst van handelshuur d.d. 30 november 1988 te
beëindigen voor haar vervaldag, hetgeen door (verweerster) wordt betwist.
Partijen zijn het eens dat het faillissement op zich geen einde stelt aan de door de gefailleerde - als huurder of als verhuurder - gesloten overeenkomst.
Dit is echter niet het voorwerp van het geschil. Artikel 46 van de Faillissementswet
heeft immers per definitie betrekking op contracten die niet automatisch worden beëindigd door het vonnis waarbij het faillissement wordt uitgesproken.
De overeenkomst van handelshuur, waarop (verweerster) zich beroept, werd gesloten
voor een duur van 27 jaren en maakte het voorwerp uit van een notariële akte die op 30
november 1988 werd verleden en die werd overgeschreven in het register van de bevoegde hypotheekbewaarder.
Door deze overschrijving is niet alleen het bestaan van deze handelshuur, maar ook de
duurtijd van 27 jaren van deze overeenkomst, tegenwerpbaar aan derden, en derhalve
eveneens aan de curator (i.c. eiseres) van de gefailleerde verhuurder.
Zelfs indien artikel 46 van de Faillissementswet geen uitzonderingen of afwijkingen
vermeldt en geen onderscheid maakt naargelang de gefailleerde de huurovereenkomst
heeft afgesloten als huurder of als verhuurder, laten de bewoordingen van dit artikel niet
toe te stellen dat deze curator (i.c. eiseres) het bestaan en de duurtijd van deze notariële
overeenkomst van handelshuur zou kunnen miskennen door deze overeenkomst te beëindigen voor de vervaldag.
Dat de faillissementswet van openbare orde is en de curator (i.c. eiseres) het belang van
de massa moet nastreven is niet terzake dienend.
(Eiseres) q.q. roept tevergeefs in dat het verder zetten van het contract ernstig nadeel
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zou berokkenen aan de massa van de schuldeisers in de mate het haar zou beletten het
handelsfonds en het pand te realiseren, en zelfs kosten zou kunnen veroorzaken in het
raam van het uitvoeren van haar verhuurdersverplichtingen en dit ten nadele van de massa.
Vooreerst is dit niet relevant.
Bovendien staat niets eraan in de weg dat (eiseres) q.q. het pand zou realiseren ondanks
het bestaan van de door (verweerster) ingeroepen overeenkomst van handelshuur.
Het is, wat deze hoofdhuur betreft, dan ook terecht dat de eerste rechter heeft beslist dat
artikel 46 van (lees: de) Faillissementswet in casu niet kon worden toegepast door (eiseres) q.q.".
Grieven
(...)
2. Tweede onderdeel
De keuze om op grond van artikel 46 van de Faillissementswet de lopende overeenkomsten die gesloten zijn voor de datum van het vonnis van faillietverklaring en waaraan
door dat vonnis geen einde wordt gemaakt, al dan niet verder uit te voeren, komt alleen
aan de curator toe, behoudens in de gevallen waarin de wet uitdrukkelijk de tussenkomst
van de rechter-commissaris en/of van de rechtbank van koophandel voorschrijft.
Geen enkele wettelijke bepaling schrijft evenwel de tussenkomst voor van de rechtercommissaris en/of van de rechtbank van koophandel betreffende de beslissing van de curator over het al dan niet verder zetten van de handelshuurovereenkomst.
Luidens artikel 40, tweede lid van de Faillissementswet beheren de curators het faillissement als een goed huisvader onder toezicht van de rechter-commissaris. Zij zijn ertoe
gehouden te handelen in het gemeenschappelijk belang van de massa van schuldeisers.
Zoals eiseres in haar conclusie in hoger beroep opwierp:
- komt de beslissing op grond van artikel 46 van de Faillissementswet om de contracten
al dan niet verder te zetten dan ook enkel toe aan de curator en kan de medecontractant
zich hiertegen niet verzetten (p. 8);
- beslist de curator om de lopende contracten al dan niet verder te zetten in functie van
het belang van de massa en komt het niet toe aan de medecontractant om dit belang te beoordelen (p. 10).
Eiseres voerde in dat verband meer bepaald in haar conclusie in hoger beroep (p. 10 en
11, nrs. 6 en 7) aan dat te dezen:
- het niet in het belang van de massa was om de litigieuze (hoofd) handelshuurovereenkomst van 17 augustus 1988 verder te zetten, gelet op de voorwaarden van dit contract en
meer in het bijzonder de lage huurprijs alsmede op de kosten die het verder zetten van de
hoofdhuur zou kunnen veroorzaken ten nadele van de massa;
- het verder zetten van de litigieuze (hoofd)handelshuurovereenkomst ernstig nadeel
zou berokkenen aan de massa van de schuldeisers in de mate waarin zij eiseres zou belemmeren om het handelsfonds en het pand te realiseren in het voordeel van de schuldeisers.
Uit dit alles volgt dat de appèlrechters, door te oordelen dat niet terzake dienend is dat
de Faillissementswet van openbare orde is en dat eiseres het belang van de massa moet
nastreven, dat het middel va n eiseres dat het verder zetten van het contract ernstig nadeel
zou berokkenen aan de massa van de schuldeisers niet relevant is en dat niets eraan in de
weg staat dat eiseres q.q. het pand zou realiseren ondanks het bestaan van de door verweerster ingeroepen overeenkomst van handelshuur, afbreuk doen aan de wettige beslissingsbevoegdheid van de curator.
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Het hof van beroep stelt aldus zijn beoordeling op onwettige wijze in de plaats van de
wettige beoordeling van de curator van de opportuniteit om bedoelde handelshuurovereenkomst te beëindigen bij toepassing van artikel 46 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997.
Deze beslissing is bijgevolg evenmin naar recht verantwoord (schending van de artikelen 46 en 40, tweede lid van de Faillissementswet van 8 augustus 1997).

IV. Beslissing van het Hof
Tweede onderdeel
Overwegende, enerzijds, dat het faillissement geen einde stelt aan een bestaande overeenkomst tenzij deze overeenkomst een uitdrukkelijk ontbindend beding
inhoudt of intuitu personae met de failliet is gesloten;
Dat een overeenkomst die aan de boedel kan worden tegengeworpen aldus in
beginsel door de curator moet worden uitgevoerd;
Overwegende, anderzijds, dat, krachtens artikel 46 van de Faillissementswet
van 8 augustus 1997, de curators vanaf hun ambtsaanvaarding onverwijld beslissen of zij de overeenkomsten die gesloten zijn voor de datum van het vonnis van
faillietverklaring en waaraan door dat vonnis geen einde wordt gemaakt, al dan
niet verder uitvoeren;
Dat de bevoegdheid die de curator ontleent aan artikel 46 en die alle tegenwerpelijke overeenkomsten gesloten door de failliet aangaat, beperkt blijft tot hetgeen vereist wordt door het goede beheer van de boedel en de vrijwaring van het
beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers;
Dat het niet aan de curator staat een einde te stellen aan een tegenwerpelijke
overeenkomst door de failliet gesloten wanneer de voortzetting van de overeenkomst de normale vereffening van de boedel niet belet; dat de curator wel een
einde kan stellen aan een overeenkomst die de gefailleerde bindt, indien de beëindiging van de overeenkomst noodzakelijk is voor het beheer van de boedel als
een goede huisvader, onverminderd de rechten die dan voortvloeien voor de medecontractant van de failliet wegens de niet-uitvoering van de overeenkomst;
Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat de curator "tevergeefs inroept
dat het verder zetten van het contract ernstig nadeel zou berokkenen aan de massa van de schuldeisers in de mate het haar zou beletten het handelsfonds en het
pand te realiseren, en zelfs kosten zou kunnen veroorzaken in het raam van het
uitvoeren van haar verhuurdersverplichtingen en dit ten nadele van de (boedel):
vooreerst is dit niet relevant"; dat zij vervolgens oordelen zonder in concreto na
te gaan welke de gevolgen waren voor de vereffening van het faillissement, "dat
niets eraan in de weg staat dat (de curator) het pand zou realiseren ondanks het
bestaan van de door (de brouwerij) ingeroepen overeenkomst van handelshuur";
Dat zij zodoende hun beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-
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nietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar Hof van Beroep te Antwerpen.
24 juni 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter –
Andersluidende conclusie3 van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Maes en Gérard.

Nr. 355
1° KAMER - 24 juni 2004

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — TUCHTZAKEN - RAAD VAN DE ORDE DER
ADVOCATEN - KENNISNEMING VAN DE ZAAK - STAFHOUDER - HOEDANIGHEID.
2º ADVOCAAT - RAAD VAN DE ORDE - KENNISGEVING VAN TUCHTZAAK - STAFHOUDER HOEDANIGHEID.
3º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — TUCHTZAKEN - RAAD VAN DE ORDE DER
ADVOCATEN - BEVOEGDHEID - BEGINSELEN VAN WAARDIGHEID, RECHTSCHAPENHEID EN KIESHEID BEGRIP.
4º ADVOCAAT - RAAD VAN DE ORDE - BEVOEGDHEID - BEGINSELEN VAN WAARDIGHEID,
RECHTSCHAPENHEID EN KIESHEID - BEGRIP.
5º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — TUCHTZAKEN - RAAD VAN DE ORDE DER
ADVOCATEN - BEVOEGDHEID - AANVRAAG TOT HET VERKRIJGEN VAN UITSTEL BEDOELD IN ART.
1244 B.W.
6º ADVOCAAT - RAAD VAN DE ORDE - BEVOEGDHEID - AANVRAAG TOT HET VERKRIJGEN
VAN UITSTEL BEDOELD IN ART. 1244 B.W.
7º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — TUCHTZAKEN - ADVOCAAT - TUCHTRAAD VAN
BEROEP - BEPERKING VAN DE MEDEDINGING - VERWIJZING HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL.
8º ADVOCAAT - TUCHTRAAD VAN BEROEP - BEPERKING VAN DE MEDEDINGING VERWIJZING HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL.
9º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — TUCHTZAKEN - RAAD VAN DE ORDE DER
ADVOCATEN - BEVOEGDHEID - WETTELIJKE OPDRACHTEN - DRAAGWIJDTE.
10º ADVOCAAT - RAAD VAN DE ORDE - BEVOEGDHEID - WETTELIJKE OPDRACHTEN DRAAGWIJDTE.
1º en 2° De raad van de Orde van Advocaten neemt door toedoen van de stafhouder
3 Met verwijzing naar de rechtsleer vermeld in voetnoot 2, was het O.M. van mening dat art. 46 Faill.
W. 1997 niet onverkort kan worden toegepast op de rechtsverhouding waarbij de verhuurder failliet
is; het hield voor dat de curator het recht van de huurder, dat aan de boedel kan worden
tegengeworpen, moet respecteren; het lijkt immers buitensporig dat aan de curator meer rechten
worden toegekend dan aan de koper van een verhuurd pand of dan aan de schuldeiser die op een
onroerend goed beslag legt.
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kennis van de tuchtzaken, hetzij ambtshalve, hetzij op klacht, hetzij op schriftelijke
aangifte door de procureur-generaal; de stafhouder treedt op als een orgaan van de Orde
maar heeft als dusdanig niet de hoedanigheid van rechter. (Art. 457 Ger.W.)
3º en 4° De raad van de Orde van Advocaten heeft opdracht om de eer van de orde op te
houden, de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die aan het
beroep ten grondslag liggen, te handhaven, de inbreuken daarop en de tekortkomingen
tuchtrechterlijk te beteugelen of te straffen, onverminderd het optreden van de
rechtbanken, indien daartoe grond bestaat; de beginselen van waardigheid,
rechtschapenheid en kiesheid zijn niet beperkt uitsluitend tot de concrete kwaliteit van de
dienstverlening door een advocaat. (Art. 456 Ger.W.)
5º en 6° Het behoort niet tot de bevoegdheid van de raad van de Orde gematigd uitstel te
verlenen voor de betaling van een schuld van een advocaat aan een andere schuldeiser.
(Art. 456 Ger.W.; Art. 1244 B.W.)
7º en 8° De tuchtraad van beroep die vaststelt dat moet worden nagegaan of eventuele
concurrentiebeperkende maatregelen kunnen aanvaard worden omdat die noodzakelijk
zijn voor de goede uitoefening van het beroep van advocaat en een zelfde resultaat niet
kan worden bereikt door een minder beperkende maatregel is niet gehouden om de
uitspraak uit te stellen en het hof van beroep te Brussel te raadplegen. (Art. 42bis Wet 1
juli 1999 tot bescherming van de economische mededinging)
9º en 10° De tuchtraad van beroep die met inachtneming van de eisen van de
Mededingingswet en van de regels van de deontologie het verplicht aansluiten op de
collectieve polissen betreffende beroepsaansprakelijkheid en de ziekte- en
ongevallenverzekering beoordeelt, kan de handhaving van een zekere solidariteit tussen
advocaten en de verplichte aansluiting bij groepspolissen beschouwen als behorende tot
de opdrachten die de wetgever limitatief aan de Orde heeft toevertrouwd. (Artt. 443 en
456 Ger.W.)
(M. T. Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Gent)

ARREST

(A.R. D.02.0022.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 23 oktober 2002 gewezen
door de tuchtraad van beroep van de balies van het rechtsgebied van het Hof van
Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift vijf middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag van 4 november 1950 tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, goedgekeurd bij wet van 13
mei 1955;
- het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter onafhankelijk en onpartijdig
moet zijn;
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- de artikelen 447 en 457 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
De bestreden beslissing verklaart de eerste tot de derde en de vijfde tenlasteleggingen
gegrond en veroordeelt eiser tot de tuchtstraf van 1 maand schorsing. De bestreden beslissing verwerpt het verweer van eiser dat de rechtsingang nietig was nu de Stafhouder, die
de Raad van de Orde adieerde, niet voldeed aan het vereiste van onafhankelijkheid en onpartijdigheid, op grond van de motieven dat:
"De Raad van de Orde kan slechts door toedoen van de Stafhouder kennis nemen van
de tuchtzaken.
De Stafhouder die aldus in toepassing van artikel 4 van het Gerechtelijk Wetboek de
Raad van de Orde adieert, treedt op als orgaan van de Orde doch enkel als vervolgend orgaan en geenszins als jurisdictioneel orgaan. Dit onderscheid is wezenlijk nu artikel 6, lid
1 E.V.R.M. enkel van toepassing is bij het bepalen van de gegrondheid van de strafvordering cq. de tuchtvordering.
Door zijn beslissing om de zaak aanhangig te maken bij de Raad van de Orde beslist de
Stafhouder uiteraard niet over de gegrondheid van de tuchtvordering.
Het gegeven dat de Stafhouder in het verleden ooit is opgetreden als persoonlijk raadsman van (eiser) bij de afhandeling van een schadegeval voor de Politierechtbank, kan in
het licht van artikel 6, lid 1 E.V.R.M. dus geen gevolg sorteren".
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
De regel volgens dewelke de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn is neergelegd in artikel 6, 1 E.V.R.M.
Deze regel is tevens een algemeen rechtsbeginsel dat op alle rechtscolleges van toepassing is.
Dit vereiste van onafhankelijkheid en onpartijdigheid is eveneens van toepassing op de
Stafhouder die overeenkomstig artikel 457 van het Gerechtelijk Wetboek de Raad van de
Orde adieert. Bij het uitoefenen van zijn bevoegdheid overeenkomstig artikel 457 van het
Gerechtelijk Wetboek oefent de Stafhouder immers een jurisdictionele functie uit (Liber
Amicorum J. VAN DEN HEUVEL 18, §5).
Het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter onafhankelijk en onpartijdig
moet zijn en artikel 6, 1 E.V.R.M worden miskend wanneer van de Stafhouder, die de
zaak aanhangig maakt bij de Raad van de Orde overeenkomstig artikel 457 van het Gerechtelijk Wetboek, terecht kan worden gevreesd dat hij niet de nodige waarborgen biedt
van onpartijdigheid waarop de rechtzoekende recht heeft.
Eiser voerde in conclusie aan dat de Stafhouder, die beslist heeft tot de vervolging van
eiser, destijds raadsman was van eiser en dat hij in die hoedanigheid veel meer gegevens
te weten kwam dan hetgeen noodzakelijk was voor de verdediging van zijn zaak.
Eiser voerde aan dat nu de Stafhouder aldus over talrijke gegevens over eiser beschikte,
hij niet meer voldeed aan het vereiste van onafhankelijkheid en onpartijdigheid, zodat de
rechtsingang nietig was. Minstens bestond er in hoofde van eiser een gewettigde twijfel
dat de kennis die de Stafhouder had verworven ter gelegenheid van de verdediging van eiser meespeelde bij de beoordeling van het al dan niet adiëren van de Raad van de Orde.
De appèlrechters verwerpen dit verweer van eiser op grond van de overweging dat de
Stafhouder enkel als vervolgend orgaan, doch geenszins als jurisdictioneel orgaan optreedt, zodat artikel 6 E.V.R.M. niet van toepassing is.
Aldus schenden de appelrechters artikel 457 van het Gerechtelijk Wetboek, het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn en
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artikel 6, 1 E.V.R.M. Bij het adiëren van de Raad van de Orde treedt de Stafhouder immers wel degelijk als jurisdictioneel orgaan op. De Stafhouder dient bij de toepassing van
artikel 457 van het Gerechtelijk Wetboek derhalve te voldoen aan het vereiste van onpartijdigheid.
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag van 4 november 1950 tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, goedgekeurd bij wet van 13
mei 1955;
- het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter onafhankelijk en onpartijdig
moet zijn;
- artikel 109 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
De bestreden beslissing verklaart de eerste tot de derde en de vijfde tenlasteleggingen
gegrond en veroordeelt eiser tot de tuchtstraf van 1 maand schorsing. De bestreden beslissing verwerpt het verweer van eiser dat de tuchtraad van beroep niet onafhankelijk en onpartijdig was op grond van de volgende overwegingen:
"(Eiser) houdt voor dat er zich een structureel probleem voordoet bij de samenstelling
van de Tuchtraad van Beroep.
Artikel 473, lid 6 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat twee assessoren van de balie van de verdachte advocaat deel uitmaken van de Tuchtraad van Beroep. Die bepaling
zou zich, aldus (eiser), in casu niet verstaan met artikel 6 E.V.R.M. dat hem het recht verleent op toegang tot een onafhankelijke en onpartijdige rechtsmacht.
Waar deze assessoren zelf onderworpen zijn aan de beslissing van de Raad van de Orde
waarvan de rechtsgeldigheid verder ter discussie staat en waar deze advocaten -door de
betaling of niet-betwisting van deze bijdragen- zich reeds impliciet zouden hebben uitgesproken over de inhoud van de aangevochten norm, meent (eiser) dat er zich een structureel probleem stelt van onpartijdigheid en/of onafhankelijkheid, minstens dat daartoe de
schijn wordt gewekt.
(Eiser) kan hierin niet worden gevolgd.
De assessoren van de Tuchtraad van Beroep nemen in deze raad geen zitting als vertegenwoordigers van hun eigen orde, maar voor zich persoonlijk en de samenstelling van
die raad kan geen twijfel doen ontstaan omtrent de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid ervan (Cass., 15 december 1994, nr. 560).
Het Hof van Cassatie oordeelde in deze, in haar arrest van 22 juni 2001 gewezen op het
verzoek van (eiser) tot onttrekking van de zaak aan de Raad van de Orde van advocaten
van de balie te Dendermonde, dat 'de door verzoeker aangevoerde grief bij verzoeker of
bij derden geen wettige verdenking kan doen ontstaan aangaande strikte onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de Raad van de Orde der Advocaten van de balie te Dendermonde bij de beoordeling inzake de lastens verzoeker ingevorderde baliebijdrage'.
Wat geldt ten aanzien van de samenstelling van de Raad van de Orde die volledig is samengesteld door leden van de balie te Dendermonde, moet a fortiori ook gelden ten aanzien van de Tuchtraad van Beroep waarvan slechts twee assessoren behoren tot die balie".
Grieven
(...)
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3. Derde middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 456 Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1244 Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 Grondwet.
Aangevochten beslissing
De bestreden beslissing verklaart de eerste en de tweede tenlasteleggingen gegrond en
veroordeelt eiser tot een tuchtstraf van één maand schorsing. De bestreden beslissing verwerpt het verweer van eiser dat het enkel bestaan van een schuld niet voldoende is om de
eer en de waardigheid van het beroep te schenden maar dat hiervoor begeleidende omstandigheden moeten bestaan en de advocaat ook het recht moet hebben om desgevallend
termijnen van respijt aan een rechter te vragen, op grond van de motieven dat:
"1. Het niet of laattijdig betalen van de vervallen termijnen van het door (eiser) aangegane beroepskrediet, daar waar aan deze wanbetaling geen enkele betwisting ten grondslag ligt, brengt ongetwijfeld de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid in het gedrang, waaraan nochtans elke advocaat zou moeten beantwoorden.
Deze vaststelling wordt nog versterkt door het feit dat een advocaat uit hoofde van zijn
beroep permanent de beschikking heeft over derdengelden en elk risico op vermenging
principieel dient te worden vermeden.
2. Een zelfde motivering moet ongetwijfeld gelden met betrekking tot de niet-betaling
van de sociale bijdragen in het kader van het sociaal statuut als zelfstandige".
Grieven
De waardigheid betekent de eigenschap eerbied te verdienen. De rechtschapenheid
houdt de eigenschap in integer en onkreukbaar te zijn. De kiesheid houdt de gevoeligheid
in voor hetgeen betaamt.
Artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek verleent aan de rechter de mogelijkheid om
aan een schuldenaar gematigd uitstel te verlenen voor de betaling van een schuld. Een
schuldenaar kan immers ongelukkig en ter goede trouw zijn.
Het gedrag dat erin bestaat uitstel van betaling te vragen, zelfs minnelijk, hetgeen impliciet in artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek besloten ligt nu de rechter rekening
houdt met de reeds genoten termijnen, is niet strijdig met de eigenschap eerbied te verdienen noch wijst een dergelijk gedrag op een eigenschap die niet integer of onkreukbaar zou
zijn noch getuigt een dergelijk gedrag van een ongevoeligheid voor hetgeen betaamt.
Eiser voerde aan dat het hebben van een schuld op zich niet strijdig kon zijn met de
waardigheid nu éénieder aan de rechter zelfs nog kan verzoeken om termijnen van respijt
te bekomen.
Eiser voerde meer bepaald aan dat:
"De tuchtrechtelijke sanctionering van (eiser) voor de niet stipte aanzuivering van de
door (eiser) aangegane lening bij Fortis Bank is aangetast door machtsoverschrijding.
In eerste instantie dient vastgesteld dat de sententie van 12 oktober 2001 geen enkel
concreet feit aanduidt waaruit blijkt dat de niet stipte aanzuivering negatieve gevolgen
heeft, gehad heeft of minstens dreigt te hebben op de kwaliteit van de door (eiser) verstrekte dienstverlening. Ook stelt de aangevochten beslissing niet vast dat er nog een
schuld zou zijn, of dat er in rechte zou zijn gehandeld door de schuldeiser.
De raad van de Orde heeft derhalve zijn tuchtrechtelijke bevoegdheid aangewend, niet
om de kwaliteit van de door (eiser) te verstrekken dienstverlening te waarborgen, maar
wel om tegemoet te komen aan de door de schuldeiser beoogde uitoefening van druk op
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(eiser) door de tuchtinstantie van (eiser). Zulks is evenwel niet het wettelijke doel van de
tuchtrechtelijke bevoegdheid van de raad van de Orde.
Het behoort een derde, in casu de Fortisbank, niet de mogelijkheid te bieden om een
klacht bij de Stafhouder oneigenlijk aan te wenden als drukkingmiddel om betaling te bekomen voor een zuiver civielrechtelijke schuld en aldus het tuchtrecht te misbruiken voor
een ander doel dan waarvoor het bestemd is. Het tuchtrechtelijke toezicht en de tuchtrechtelijke maatregelen zijn daartoe niet ingesteld en kunnen zich niet (laten) lenen tot een
dergelijke oneigenlijke toepassing. Hoe dan ook kunnen aan een dergelijke oneigenlijke
aanwending door een derde van de mogelijkheid tot klacht bij de Stafhouder géén tuchtrechtelijke gevolgen worden gegeven op straffe van machtsoverschrijding. Zo de Stafhouder ten onrechte aan een dergelijke druk toegeeft kan de tuchtrechter hieraan onder geen
voorwendsel toegeven. Uiteraard zal geen lid van de raad van de Orde, noch van de tuchtraad van beroep raadsman zijn van een persoon - zoals de Fortisbank - wanneer de tuchtzaak van (eiser) wordt beoordeeld.
In tweede instantie dient vastgesteld dat de raad van de Orde (eiser) tuchtrechtelijk
heeft gesanctioneerd voor niet stipte aanzuivering van een schuld terwijl de schuldeiser
zelf ten aanzien van (eiser), en ook blijkbaar ten aanzien van de Orde van Advocaten, niet
meer aandringt.
Er is geen burgerlijke procedure opgestart De lening blijkt daarenboven op naam van
twee personen te staan, zonder dat duidelijk is over wie van beiden het gaat en zonder dat
duidelijk is of en waarom de Fortisbank het geheel van (eiser) zou kunnen vorderen.
De klacht van de Fortisbank betreft rekeningnummers. Fortisbank stelt in de klacht zelf
(brief van 3 mei 2000) dat (eiser) nog afbetalingen deed per 14 april 2000. In haar brief
van 22 november 2000 stelt Fortisbank bovendien dat (eiser) de aanzuivering voor zijn
persoonlijke lening 011-1691237-05 stipt naleeft.
Fortisbank heeft ten aanzien van (eiser) niet meer aangedrongen noch in rechte gevorderd wat betreft de zichtrekening 001-1557093-28, en waaromtrent niet bekend is op
grond waarvan (eiser) voor het geheel zou kunnen gehouden zijn. Op die gronden kan
thans niet meer worden besloten dat (eiser) zijn verplichtingen jegens Fortisbank niet zou
nageleefd hebben, en dient de betichting niet bewezen te worden verklaard.
Een advocaat heeft, zoals iedere andere burger, het recht om eventuele geschillen met
een medecontractant of derde aan het oordeel van de rechter te onderwerpen, desgevallend met het doel om, net zoals iedere andere burger, een verzoek te formuleren om termijnen van respijt te bekomen.
Bij gebreke aan enig verder initiatief van de Fortisbank - de enige belanghebbende partij aangaande de stipte betaling - kan niet vastgesteld worden dat (eiser) zich schuldig zou
gemaakt hebben aan een niet-betaling die de waardigheid van het beroep in gedrang zou
kunnen brengen.
De bestreden beslissing verwijst naar een vaststaand gebruik van het parket-generaal
om dagvaardingen, vonnissen of arresten lastens advocaten stelselmatig over te maken
aan de Stafhouder voor 'eventueel' nuttig gevolg.
Het betreft in eerste instantie het overmaken van hetzij de gedinginleidende akte van
een gerechtelijke procedure hetzij de er op volgende rechterlijke beslissing. Het betreft
derhalve steeds gevallen waar de rechterlijke macht gevat is van een geschil tussen een
advocaat en een derde. In casu heeft de Stafhouder tuchtrechtelijk vervolgd voor feiten
waarvoor géén gerechtelijke procedure is aanhangig gemaakt door de Fortisbank, meeste
gerede partij om betaling te bekomen en dienvolgens om zulks te benaarstigen middels
een burgerlijke procedure.
Het doorsturen van deze akten aan de Stafhouder gebeurt overigens voor eventueel nut-
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tig gevolg. Er kan derhalve aan het bestaan van een burgerlijke procedure tegen een advocaat en in voorkomend geval een burgerrechtelijke veroordeling niet ipso facto tuchtrechtelijk gevolg gegeven worden. Er dient steeds te worden vastgesteld of in concreto de
kwaliteit van de dienstverlening in gedrang komt.
3. De betichting in verband met de niet-betaling van de sociale bijdragen
Inzake niet-betaling van de sociale bijdragen verwijst (eiser) naar hetgeen terzake de
betichting in verband (met) de lening van Fortisbank is gesteld.
Een advocaat heeft evenals iedere andere burger het recht dit geschil aan de rechterlijke
macht te onderwerpen, desgevallend om in voorkomend geval termijnen van respijt te
vragen.
Uit de stukken van het dossier blijkt overigens dat het voornemen van de sociale kas
om tot dagvaarding in betaling over te gaan niet is uitgevoerd. Een confrater heeft toelating gevraagd aan de Stafhouder van de balie van Dendermonde om te dagvaarden in betaling van sociale bijdragen. (Eiser) heeft gereageerd zowel naar de Stafhouder toe als
naar die confrater toe. Er is nooit aangedrongen om de gevraagde toelating te bekomen.
Nu de schuldeiser zelf - enige belanghebbende, of meest gerede partij - niet aandringt,
dient mede op grond van de mededeling van (eiser) aan de Stafhouder dat hij zijn achterstand heeft ingehaald, besloten te worden dat de schuld is aangezuiverd. Er kan dan ook
bezwaarlijk vastgesteld worden dat de niet-betaling van de sociale bijdragen zou gepaard
gaan met omstandigheden die de waardigheid van het beroep van advocaat in gedrang
zouden brengen. Het zijn inderdaad louter en alleen de eventuele omstandigheden waarmee een niet-betaling zou gepaard gaan die aanleiding zouden kunnen geven tot een
tuchtrechtelijk optreden en niet het loutere feit van de niet-betaling als zodanig nu een advocaat net als iedere andere burger de mogelijkheid moet hebben zijn schulden te betwisten.
Overigens kan niet op grond van de elementen van het dossier besloten worden dat (eiser) zijn verplichtingen jegens de sociale kas niet zou zijn nagekomen. Ingevolge de brief
van 31 oktober 2001 door de advocaat van de sociale kas aan de Stafhouder gericht en
waarvan door deze laatste op 6 november 2001 kennis is gegeven aan (eiser), heeft op 8
november een bespreking plaatsgevonden tussen de Stafhouder en (eiser) waar (eiser)
heeft meegedeeld dat alles betaald is. Nu de sociale kas niet meer heeft aangedrongen kan
niet worden besloten op grond van het voorliggende dossier dat (eiser) zijn verplichtingen
jegens de sociale kas niet zou nageleefd hebben.
De betichting is dan ook niet bewezen.
Een tuchtrechtelijke sanctie zou in casu impliceren dat (eiser) zou gesanctioneerd worden voor niet-betaling van schulden terwijl de schuldeiser zelf geen betaling noch sanctionering wegens niet-betaling in rechte benaarstigt en bovendien op een ogenblik dat de betalingsachterstand is ingehaald".
De appèlrechters verwerpen dit verweer met de overweging dat het hebben van een
schuld op zich de waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid schendt en verduidelijken
niet waarin de schending van de waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid besloten ligt.
Aldus beantwoorden de appèlrechters het verweer van eiser niet en schenden zij artikel
456 van het Gerechtelijk Wetboek en 1244 van het Burgerlijk Wetboek.
De appèlrechters beantwoorden niet het verweer dat de waardigheid, rechtschapenheid
en kiesheid waarover de Raad van de Orde krachtens artikel 456 van het Gerechtelijk
Wetboek dient te waken, slechts geschonden zijn voor zover de handelingen die de advocaat stelt en die ingaan tegen de waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid, zich op negatieve wijze veruitwendigen in de kwaliteit van de dienstverlening. In die mate schendt de
bestreden beslissing artikel 149 van de Grondwet.
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De appèlrechters schenden artikel 456 van het Gerechtelijk Wetboek in de mate dat de
begrippen waardigheid, kiesheid en rechtschapenheid ontdaan worden van ieder verband
met de concrete kwaliteit van de door de advocaat geleverde dienstverlening.
Aldus schenden de appèlrechters artikel 456 van het Gerechtelijk Wetboek, artikel 1244
van het Burgerlijk Wetboek en artikel 149 van de Grondwet.
4. Vierde middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 443 Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 456 Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 42bis van de gecoördineerde wet van 1 juli 1999 tot bescherming van de economische mededinging.
Aangevochten beslissing
De aangevochten beslissing verklaart de vijfde tenlastelegging bewezen nu het wettelijk
karakter van de beroepsbijdragen werd aangenomen op grond van volgende overwegingen:
"(Eiser) betwist kennelijk niet de door de Raad van de Orde van de balie Dendermonde
vastgestelde bijdragen niet te hebben betaald, doch betwist wel de wettelijkheid van deze
bijdrage.
Voorafgaandelijke vraag hierbij is of de Tuchtraad uitspraak kan doen over de wettigheid van de door de Raad van de Orde bepaalde bijdrage.
Inzonderheid werpt (eiser) op dat de litigieuze bijdrage in strijd is met de Wet op de
economische mededinging.
Allereerst moet worden opgemerkt dat deontologische regels van advocaten principieel
onderworpen zijn aan het mededingingsrecht. In haar arrest van 19 februari 2002 besliste
het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de Orde van Advocaten optreedt als een 'regulerend orgaan van het beroep waarvan de uitoefening overigens een economische activiteit is' (H.v.J. 19 februari 2002, J.L.M.B., 2002, 444).
Het Hof van Cassatie heeft reeds in 1999 ten aanzien van een andere categorie van beoefenaars van een vrij beroep - met name voor wat betreft de apothekers - aanvaard dat de
Orde van Apothekers dient te worden aanzien als een ondernemingsvereniging (Cass., 7
mei 1999, T.B.H.. 1999, 490 e.v.).
Het Hof overweegt daarbij dat het gegeven dat de overheid aan de Orde bepaalde taken
heeft opgedragen, inzonderheid toe te zien op het eerbiedigen van de deontologie en de
handhaving van de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van zijn leden en de Orde daarbij geen economisch doel nastreeft maar een wettelijke taak vervult
waarvoor zij overigens een regulerende bevoegdheid heeft gekregen van de overheid, niet
onverenigbaar is met de vaststelling dat het terzake om een ondernemingsvereniging gaat
in de zin van de Mededingingswet.
Er zijn geen redenen om aan te nemen dat ook de Orde van Advocaten niet evenzeer als
een ondernemingsvereniging dient te worden aanzien.
In de mate dat de besluiten van een dergelijke vereniging ertoe strekken of ten gevolge
hebben dat de mededinging wordt aangetast, moeten ze - aldus Cassatie - door de tuchtorganen van de Orde getoetst worden aan de eisen van de mededingingswet.
Een besluit van een orgaan van de Orde dat aan één of meer van zijn leden beperkingen
oplegt in de mededinging die niet vereist zijn om de fundamentele regels van het beroep
te handhaven, maar dat in werkelijkheid ertoe strekt bepaalde materiële belangen van haar
leden te begunstigen of een economisch stelsel te installeren of in stand te houden, kan
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een besluit zijn van een ondernemingsvereniging waarvan de nietigheid van rechtswege
kan worden vastgesteld door de Raad van Beroep.
Een tuchtorgaan van die Orde kan wettelijk dan ook geen concurrentiebeperkende
maatregelen (met een tuchtsanctie) opleggen die niet strikt aan deze redenen van deontologie ontleend zijn.
In dezelfde zin besliste het Arbitragehof dat de beroepsactiviteit van de advocaten niet
mag ontsnappen aan die concurrentieregels die verenigbaar zijn met de essentiële regels
van de balie. Met andere woorden, de overheden van de balie mogen geen restrictieve mededingingspraktijken organiseren of bevorderen zonder dat die beperkingen worden verantwoord op grond van de noodzaak de onafhankelijkheid van de advocaten te waarborgen, de kwaliteit van hun dienstverlening te verzekeren of hun deontologie in acht te doen
nemen (Arbitragehof, 30 april 1997, arrest nr. 23/97 in de zaak Tambue).
Dat ingevolge die wettelijke opdracht van de Orde beperkingen aan de vrije mededinging kunnen worden opgelegd, aanvaardt ook het Hof van Justitie in zijn reeds eerder vermeld arrest. Nagegaan moet worden of eventuele concurrentiebeperkende maatregelen
kunnen aanvaard worden omdat die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van het
beroep van advocaat en een zelfde resultaat niet kan worden bereikt door een minder beperkende maatregel.
In concreto meent (eiser) dat de litigieuze bijdragen strijdig zijn met de wet op de mededinging in de mate dat zij dienen tot financiering van andere zaken dan de eigen werkingskosten. Ook het feit dat de hoegrootheid van de bijdragen wordt vastgesteld in functie van het aantal jaren praktijk, wordt strijdig geacht met de wet op de mededinging.
Uit het rondschrijven van de Raad van de Orde van 16 januari 2001 dat zich in het dossier bevindt blijkt dat in deze bijdragen de premies zijn vervat van diverse collectieve verzekeringen afgesloten door de balie. Inzonderheid gaat het om een verzekering beroepsaansprakelijkheid met een basisdekking tot 50 miljoen Belgische franken. In de tweede
plaats gaat het om een verzekering tegen ziekte en ongeval en ten slotte zit hierin begrepen de premie voor het solidariteitsfonds van de Voorzorgskas.
Hierboven komt de bijdrage aan de Vereniging voor Vlaamse Balies, zodat een globaal
bedrag van 20.000 Belgische franken per tableau-advocaat reeds verantwoord is. Aangenomen kan worden dat het saldo dient ter financiering van de eigen werkingskosten van
de Orde van Advocaten van de Balie van Dendermonde, waarbij inderdaad uit hetzelfde
rondschrijven blijkt dat een bepaald solidariteitsgegeven tussen advocaten met meer of
minder jaren anciënniteit wordt gehanteerd.
Allereerst valt op dat ook een zelfde differentiatie naar het aantal jaren praktijk wordt
gehanteerd door de verzekeraars zelf. Een dergelijk onderscheid lijkt verantwoord nu de
bepaling van de premie inderdaad gebeurt in het licht van het te verzekeren risico en mag
aangenomen worden dat dit risico onder meer functie is van het aantal te behandelen dossiers en de moeilijkheidsgraad ervan en de financiële belangen die met deze dossiers gepaard gaan. In de mate dat de Raad van de Orde, bij het bepalen van de respectievelijke
premies van de leden van de balie, deze verschillende premies doorrekent aan de leden,
kan haar besluit alleszins al niet strijdig zijn met de mededingingswet.
Maar men mag aannemen dat de Raad verder gaat en inderdaad zelf een bepaalde solidariteit onder de leden van de beroepsvereniging oplegt. Zij hanteert daarbij een objectief
criterium dat niet kennelijk onredelijk is.
Vraag is daarbij of dit onderscheid redelijk te verantwoorden is in het kader van het uitoefenen van haar doelgebonden bevoegdheid, zoals vastgelegd in artikel 456 van het Gerechtelijk Wetboek.
Ook de verplichting die de Raad van de Orde aan haar leden oplegt om zich aan te slui-
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ten bij de door haar collectief afgesloten polissen moet aan ditzelfde criterium worden getoetst.
Het komt de Tuchtraad van Beroep daarbij voor dat zowel de solidariteitsgedachte tussen jongere en oudere advocaten als de verplichting tot aansluiting bij groepspolissen,
kunnen worden ingeschreven in de bevoegdheid door de Wetgever aan de Raad van de
Orde toegekend in artikel 456 van het Gerechtelijk Wetboek.
In het kader van de professionele dienstverlening heeft de rechtszoekende niet alleen
recht op een goed gevormd en professioneel jurist, zij dient er ook op te kunnen vertrouwen dat deze rechtsbeoefenaar, indien hij een professionele fout zou begaan die zijn aansprakelijkheid in het gedrang brengt, zich kan verlaten op een gedegen en solide dekking.
Dat de Raad uit dien hoofde de verplichting oplegt aan de leden van haar balie om zich
te verzekeren tegen beroepsaansprakelijkheid is dan ook in het licht van die bepaling een
te verantwoorden maatregel.
Verdere vraag is daarbij of zij haar leden kan verplichten tot het aansluiten bij een collectieve polis. De voordelen daarvan zijn toch duidelijk. Aangenomen mag worden dat de
Raad aldus veel betere voorwaarden kan negotiëren en tegelijk kan waken over de conceptie van de polis en de dekking. Tegelijk heeft zij via een collectieve aansluiting, ook
zekerheid dat al haar leden zijn aangesloten en dient zij enkel te waken over de premiebetaling via de door haar vastgestelde baliebijdrage. Indien zij daarentegen haar leden zou
vrijlaten in die keuze van een polis, dan loopt zij het risico dat bepaalde van haar leden
niet zouden aansluiten of bij niet betaling van de jaarlijkse premie worden geschorst van
dekking. Dit laatste werkt dan ook weer concurrentie-verstorend en strijdt met het beoogde doel om aan de rechtszoekende de zekerheid te verlenen dat de professioneel op wie hij
of zij beroep doet, ook tegen zijn beroepsaansprakelijkheid is verzekerd.
Hetzelfde kan mutatis mutandis gezegd worden over de ziekte- en ongevallenverzekering. Precies om de (financiële) onafhankelijkheid van de advocaat te waarborgen, is het
belangrijk dat deze ook bij tijdelijke ongeschiktheid tot het presteren van arbeid toch nog
over een redelijk inkomen kan beschikken.
Dergelijke premies wegen ongetwijfeld zwaar voor een aantal advocaten, waarbij men
in het algemeen inderdaad kan uitgaan van de premisse dat de financiële draagkracht van
de advocaten met minder dienstjaren minder groot is dan hun confraters met meer jaren
anciënniteit die een eigen cliënteel hebben kunnen opbouwen. De onafhankelijkheid van
dergelijke advocaten zou in het gedrang komen door het betalen van premies die voor hen
onevenredig hoog zijn.
Dat in een beroepsvereniging de bijdrage niet per afzonderlijk lid kan worden bepaald
is daarbij evident. De vaststelling van de bijdrage, in functie van het aantal jaren balie,
kan dan ook worden verantwoord door de noodzaak de onafhankelijkheid van de advocaten te waarborgen.
Er kan dan ook geen inbreuk op de Wet Economische Mededinging worden weerhouden.
5. Waar hierboven het wettelijk karakter van de beroepsbijdragen werd aangenomen, is
de tenlastelegging die eruit bestaat deze bijdragen niet te betalen ondanks rappel ook bewezen".
Grieven
De bestreden beslissing aanvaardt dat de wet op de economische mededinging toepasselijk is op de bijdrage die door de Raad van de Orde wordt vastgelegd en die de werkingskosten van de Orde van Advocaten overschrijdt.
De bestreden beslissing aanvaardt eveneens dat de wet op de economische mededinging geschonden is door het vastleggen van een bijdrage die niet voor alle advocaten de-
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zelfde is.
De bestreden beslissing gaat na of deze schending van de wet op de economische mededinging evenwel niet te verantwoorden is vanuit de doelgebonden bevoegdheid van de
Orde van Advocaten, zoals vastgelegd door artikel 456 van het Gerechtelijk Wetboek.
Dit is niet het onderzoek waartoe de Tuchtraad van Beroep behoorde over te gaan. Het
ingaan tegen de wet op de mededinging kan enkel worden verantwoord ingevolge de essentiële beginselen die aan het beroep van advocaat ten grondslag liggen. Deze beginselen
zijn neergelegd in artikel 456 Gerechtelijk Wetboek, met name de waardigheid, de rechtschapenheid en de kiesheid.
De Tuchtraad van Beroep is van oordeel dat de solidariteitsgedachte kan worden ingeschreven in de bevoegdheid door de Wetgever aan de Raad van de Orde toegekend in artikel 456 Gerechtelijk Wetboek. Door vast te stellen dat de solidariteitsgedachte ingeschreven is in artikel 456 Gerechtelijk Wetboek wordt door de Tuchtraad van Beroep een bevoegdheid aan de wettekst toegevoegd, nu voormelde 'gedachte' niet in artikel 456 Gerechtelijk Wetboek kan besloten liggen.
Eenzelfde redenering geldt eveneens voor de verplichte aansluiting bij bepaalde groepspolissen.
De Tuchtraad van Beroep stelt op blz. 7 van de aangevochten beslissing dat moet worden nagegaan of eventuele concurrentiebeperkende maatregelen kunnen aanvaard worden
omdat die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van het beroep van advocaat en
een zelfde resultaat niet kan worden bereikt door een minder beperkende maatregel.
Nochtans wordt door de Tuchtraad van Beroep niet nagegaan of deze concurrentiebeperkende maatregel noodzakelijk is voor de goede werking van het beroep en wordt evenmin nagegaan of hetzelfde resultaat niet met minder beperkende maatregelen kon worden
bereikt.
De Tuchtraad van Beroep die van oordeel was dat er een mededingingspraktijk aan de
orde was en van oordeel was dat de oplossing van het geschil afhing van het geoorloofd
karakter van deze praktijk behoorde ingevolge artikel 42bis van de wet van 1 juli 1999 tot
bescherming van de economische mededinging de prejudiciële vraag te stellen aan het
Hof van Beroep te Brussel en kan zelf niet tot een dergelijk onderzoek overgaan. De appèlrechters schenden aldus artikel 42bis van de wet van 1 juli 1999 tot bescherming van
de economische mededinging.
Artikel 443 van het Gerechtelijk Wetboek wordt geschonden in de mate dat er een bijdrage wordt bepaald die bestemd is om andere doeleinden te financieren dan de vervulling
van de opdracht aan de Orde van Advocaten toevertrouwd door de Wetgever.
De Wetgever heeft aan de Orde van Advocaten geen opdracht gegeven de solidariteitsgedachte te ontwikkelen.
De artikelen 443 en 456 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 42bis van de gecoördineerde wet van 1 juli 1999 tot bescherming van de economische mededinging zijn geschonden.
5. Vijfde middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 6 van het Europees Verdrag van 4 november 1950 tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, goedgekeurd bij wet van 13 mei
1955;
- de artikelen 10, 11 en 149 van de Grondwet;
- artikel 42 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een orde van architecten;
- artikel 5, §6 van de wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accoun-
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tants en belastingconsulenten.
Aangevochten beslissing
De bestreden beslissing verklaart de eerste tot de vijfde tenlasteleggingen gegrond en
veroordeelt eiser tot de tuchtstraf van 1 maand schorsing, op grond van de volgende overwegingen:
"(Eiser) kan niet meer steunen op het ontbreken van tuchtrechtelijke sancties in zijne
hoofde.
Gelet op de ernst van de weerhouden inbreuk, de periode waarover deze inbreuken zich
hebben uitgestrekt en gelet ten slotte op het feit dat (eiser) ondanks herhaalde kansen tot
regularisatie is blijven volharden, komt de hierna bepaalde sanctie als passend voor.
...
Verklaart de overige tenlasteleggingen zoals bepaald in de dagvaarding bewezen en
veroordeelt (eiser) tot de tuchtsanctie van één maand schorsing".
Grieven
5.1. Eerste onderdeel
Eiser voerde in conclusie aan dat bij het bepalen van de tuchtsanctie geen rekening kan
worden gehouden met vroeger opgelopen tuchtsancties. Eiser voerde meer bepaald aan
dat:
"De bestreden beslissing betrekt bij de beoordeling van de op te leggen sanctie reeds
vroeger door (eiser) opgelopen tuchtsancties, waarvan geen beslissingen in het dossier
zijn aan te treffen zodat men zich op nota's in het dossier niet kan steunen.
De vroeger opgelopen tuchtsancties noch de feiten waarvoor deze opgelegd zijn kunnen
wettelijk de basis uitmaken van de sanctionering van de thans voorliggende feiten.
Primo omdat men niet andermaal gesanctioneerd mag worden voor een feit of vroegere
feiten waarvoor men reeds gesanctioneerd is.
Secundo omdat feiten die reeds gesanctioneerd zijn, niet een tweede maal kunnen gesanctioneerd worden door het opleggen van een hogere tuchtsanctie omdát er vroeger
reeds gesanctioneerd is.
Vanuit dit oogpunt is de opgelegde sanctie dan ook niet wettig gemotiveerd".
De bestreden beslissing steunt de strafmaat mede op het niet ontbreken van een tuchtrechtelijk verleden van eiser, zonder te antwoorden op het gevoerde verweer dat niet een
tweede keer mag gesanctioneerd worden voor feiten waarvoor reeds gesanctioneerd is en
dat feiten niet zwaarder mogen gesanctioneerd worden omdat vroegere andere feiten reeds
gesanctioneerd zijn geworden.
In die mate schendt de bestreden beslissing artikel 149 Grondwet.
5.2. Tweede onderdeel
De bestreden beslissing steunt de strafmaat mede op het feit dat eiser "ondanks herhaalde kansen tot regularisatie, is blijven volharden". De strafmaat wordt met andere woorden
mede gemotiveerd door het feit zelf dat eiser de tenlasteleggingen betwist heeft en verweer heeft gevoerd, in plaats van te voldoen aan de tenlasteleggingen in de zin waarin de
vervolgende tuchtoverheid van oordeel was dat er aan diende voldaan te worden.
In die mate wordt eiser dan ook gesanctioneerd wegens het voeren van tuchtrechtelijk
verweer en wegens het laten beoordelen door een rechterlijke instantie van zijn betwistingen omtrent de ten laste gelegde feiten.
Eenieder heeft nochtans recht op toegang tot een rechter en op een eerlijk proces voor
het laten beslechten van zijn rechten en verplichtingen ook op tuchtrechtelijk vlak. Het
uitoefenen van dit internationaal grondrecht ex artikel 6 E.V.R.M. mag geen repercussie
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hebben op de strafmaat op straffe van schending van artikel 6 E.V.R.M.
5.3 Derde onderdeel
Eiser voerde in zijn tweede conclusie aan dat advocaten gediscrimineerd worden in vergelijking tot andere vrije beroepen, zoals architecten, accountants en belastingconsulenten
in de mate advocaten geen eerherstel kunnen bekomen voor opgelopen tuchtstraffen, terwijl de andere hierboven genoemde vrije beroepen wel eerherstel kunnen bekomen.
Eiser voerde meer bepaald aan dat:
"Bovendien worden de advocaten in dit verband gediscrimineerd in vergelijking met
andere vrije beroepen zoals architecten en accountants en belastingconsulenten.
Architecten bekomen voor de 'kleine tuchtstraffen' automatisch eerherstel, terwijl zij
voor de 'grote tuchtstraffen' eerherstel kunnen vragen (vgl. artikel 42 architectenwet van
26 juni 1963).
Accountants en belastingconsulenten genieten van een zelfde statuut (artikel 5, §6 van
de wet van 22 april 1999), terwijl deze beroepsgroepen voor een deel als rechtstreekse
concurrenten van advocaten worden aanzien, minstens aanzien worden als beroepen die
ook op juridisch vlak regelmatig adviezen verstrekken en aldus deels dezelfde diensten
aanbieden als een advocaat (de markt van het juridisch advies is in België volledig vrij).
Doordat het tuchtstatuut van een beroep, met name dat van accountants en belastingconsulenten, dat deels met het beroep van advocaat in mededinging is gunstiger is dan het
tuchtstatuut van een advocaat maakt dit verschil in statuut een schending uit van het gelijkheidsbeginsel en is derhalve strijdig met de artikelen. 10 en 11 van de Grondwet nu er
hiervoor geen redelijke verantwoording kan worden gevonden.
Ook de nieuwe tuchtprocedure voor magistraten ingevoerd door de wet van 7 mei 1999
voorziet in de mogelijkheid van eerherstel (zie onder meer X. DE RIEMAECKER e.a. in Statuut
en deontologie van de magistraat, Die Keure 2000, 405) volgens diezelfde beginselen
(automatisme voor kleine tuchtstraffen en vraag voor belangrijke tuchtstraffen).
Overigens is niet alleen in het tuchtrecht de mogelijkheid ingeschreven om eerherstel te
bekomen, dit is eveneens het geval in het strafrecht waar eerherstel, afhankelijk van de
strafmaat, hetzij automatisch gebeurt hetzij op vraag van de rechtszoekende kan aangevraagd worden.
Nu het Openbaar Ministerie van oordeel is dat met het tuchtverleden van (eiser) rekening mag worden gehouden verzoekt (eiser) de Raad van Beroep een prejudiciële vraag te
stellen aan het Arbitragehof waarvan de inhoud als volgt zou kunnen zijn:
'schendt het tuchtstatuut van de advocaat waarin geen mogelijkheid is voorzien van hetzij een automatisch eerherstel hetzij een eerherstel op aanvraag, de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet, nu er geen objectieve en redelijke verantwoording is om de advocaten op
tuchtgebied van enig eerherstel uit te sluiten wanneer voor andere vrije beroepen zoals accountants en belastingconsulenten en architecten wel de mogelijkheid bestaat van een automatisch eerherstel of eerherstel op aanvraag'".
De bestreden beslissing antwoordt niet op het gevoerde verweer dat met het tuchtrechterlijk verleden van eiser geen rekening kan worden gehouden om reden dat advocaten gediscrimineerd worden in vergelijking met andere vrije beroepen zoals voor architecten en
accountants die automatisch eerherstel krijgen voor 'kleine tuchtstraffen' (artikel 42 Architectenwet van 26 juni 1963 en artikel 5, §6 van de wet van 22 april 1999 inzake accountants) en advocaten met deze beroepsgroepen in mededinging komen nu deze beroepen
ook regelmatig op juridisch vlak adviezen verstrekken en deels dezelfde diensten aanbieden als advocaten.
De appèlrechters antwoorden niet op het verweer dat in die omstandigheden de schen-
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ding van artikel 10 en 11 van de Grondwet niet kan worden uitgesloten wanneer met het
tuchtrechtelijk verleden van eiser rekening gehouden wordt bij de bepaling van de strafmaat.
In die mate schendt de bestreden beslissing artikel 6 E.V.R.M. en artikel 149 van de
Grondwet.
5.4 Vierde onderdeel
De artikelen 10 en 11 van de Grondwet houden in dat eenieder die zich in dezelfde toestand bevindt op dezelfde wijze wordt behandeld, maar sluiten niet uit dat een verschil in
behandeling tussen bepaalde categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover voor
het criterium van onderscheid een objectieve en redelijke verantwoording bestaat. Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet beoordeeld worden met betrekking tot het
doel en de gevolgen van de maatregel. Het gelijkheidsbeginsel is dan ook geschonden
wanneer vaststaat dat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel geen redelijk
verband van evenredigheid bestaat.
Overeenkomstig artikel 42, §1 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een orde
van architecten worden alle minder zware tuchtstraffen dan de schorsing na het verstrijken
van een termijn van vijf jaar sedert het ondergaan van de laatste sanctie uitgewist, op
voorwaarde dat het lid van de Orde in die tussentijd geen schorsing noch enigerlei nieuwe
sanctie opgelopen heeft. Overeenkomstig de tweede paragraaf van deze bepaling mag ieder lid van de Orde dat een of meer tuchtstraffen heeft opgelopen, welke niet zijn uitgewist bij toepassing van §1, bij de raad van beroep een aanvraag tot eerherstel indienen.
Aldus kan een architect overeenkomstig artikel 42 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een orde van architecten eerherstel bekomen.
Ook accountants en belastingconsulenten kunnen eerherstel bekomen overeenkomstig
artikel 5, §6 van de wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants
en belastingconsulenten, dat bepaalt dat alle minder zware tuchtstraffen dan de schorsing
na het verstrijken van een termijn van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van de definitieve beslissing waarbij een tuchtstraf werd uitgesproken, worden uitgewist, op voorwaarde dat het lid in die tussentijd geen schorsing noch enige nieuwe sanctie opgelopen heeft.
Nu architecten, accountants en belastingconsulenten enerzijds onder bepaalde voorwaarden eerherstel kunnen bekomen, terwijl advocaten anderzijds nooit eerherstel kunnen
bekomen, ontstaat een verschil in behandeling tussen twee categorieën van burgers, zonder dat hiervoor een redelijke en objectieve verantwoording bestaat (schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet).
Door impliciet doch zeker te beslissen dat er geen schending van het gelijkheidsbeginsel is op dit punt, schenden de appèlrechters de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
De door eiser opgeworpen vraag betreft een vraag als bedoeld in artikel 26, §1, 3° van
de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof.
Overeenkomstig artikel 26, §2 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof moet Uw Hof het Arbitragehof verzoeken over deze vraag uitspraak te doen. Eiser
verzoekt Uw Hof derhalve het Arbitragehof te verzoeken uitspraak te doen over de volgende vraag
'Schendt het tuchtstatuut van de advocaat waarin geen mogelijkheid is voorzien van
hetzij een automatisch eerherstel, hetzij een eerherstel op aanvraag de artikelen 10 en 11
van de Grondwet, nu er geen objectieve en redelijke verantwoording is om de advocaten
op tuchtgebied van enig eerherstel uit te sluiten wanneer voor andere vrije beroepen zoals
accountants en belastingconsulenten en architecten wel de mogelijkheid bestaat van een
automatisch eerherstel of een eerherstel op aanvraag'.

IV. Beslissing van het Hof
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1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de raad van de Orde overeenkomstig artikel 457 van het Gerechtelijk Wetboek door toedoen van de stafhouder kennis neemt van de tuchtzaken, hetzij ambtshalve, hetzij op klacht, hetzij op schriftelijke aangifte door de
procureur-generaal;
Dat de stafhouder optreedt als een orgaan van de Orde maar als dusdanig niet
de hoedanigheid van rechter heeft;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
(...)
3. Derde middel
(...)
Overwegende dat, krachtens artikel 456 van het Gerechtelijk Wetboek, de raad
van de Orde opdracht heeft om de eer van de Orde van advocaten op te houden,
de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die aan het beroep
ten grondslag liggen, te handhaven, de inbreuken daarop en de tekortkomingen
tuchtrechterlijk te beteugelen of te straffen, onverminderd het optreden van de
rechtbanken, indien daartoe grond bestaat;
Overwegende dat de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid niet beperkt zijn uitsluitend tot de concrete kwaliteit van de dienstverlening
door een advocaat;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat het niet tot de bevoegdheid van de raad van de Orde behoort
gematigd uitstel te verlenen voor de betaling van een schuld van een advocaat
aan een andere schuldeiser;
Dat het middel in zoverre het schending van artikel 1244 van het Burgerlijk
Wetboek aanvoert, niet ontvankelijk is;
4. Vierde middel
Overwegende dat de bestreden beslissing vaststelt dat moet worden nagegaan
of eventuele concurrentiebeperkende maatregelen kunnen aanvaard worden omdat die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van het beroep van advocaat
en een zelfde resultaat niet kan worden bereikt door een minder beperkende
maatregel;
Dat de tuchtraad van beroep aldus niet gehouden was de uitspraak uit te stellen
en het Hof van Beroep te Brussel te raadplegen;
Dat in zoverre de aangevoerde schending van artikel 42bis van de wet van 1
juli 1999 tot bescherming van de economische mededinging niet kan worden
aangenomen;
Overwegende dat de bestreden beslissing met de in het middel weergegeven
redenen het verplicht aansluiten op de collectieve polissen betreffende de beroepsaansprakelijkheid en de ziekte- en ongevallen-verzekering beoordeelt met
inachtneming van de eisen van de Mededingingswet en van de regels van de de-
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ontologie;
Dat de handhaving van een zekere solidariteit tussen advocaten en de verplichte aansluiting bij groepspolissen die te dezen werden vastgesteld, konden worden
beschouwd door de bestreden beslissing als behorende tot de opdrachten die de
wetgever limitatief aan de Orde heeft toevertrouwd;
Dat de bestreden beslissing zodoende de artikelen 443 en 456 van het Gerechtelijk Wetboek niet schendt;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
5. Vijfde middel
Eerste onderdeel
Overwegende dat de bestreden beslissing het bedoelde verweer niet beantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
6. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt de bestreden beslissing in zoverre zij uitspraak doet over de strafmaat;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
Veroordeelt eiser tot 4/5 van de kosten; veroordeelt de Staat in 1/5 van de kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de tuchtraad van beroep van de balies
van het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Antwerpen.
24 juni 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 356
3° KAMER - 24 juni 2004

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — BEGRIP. VEREISTEN VAN HET FAILLISSEMENT - CURATOR WERKNEMERS - COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - WERKZEKERHEID - INLICHTING- EN
OVERLEGPROCEDURE - SANCTIE - DRAAGWIJDTE.
2º COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - WERKZEKERHEID FAILLISSEMENT - CURATOR - INLICHTING- EN OVERLEGPROCEDURE - SANCTIE - DRAAGWIJDTE.
1º en 2° Een faillissementsvonnis sluit in de regel uit dat de curator zou verplicht worden
ten aanzien van de werknemers specifieke bij een collectieve arbeidsovereenkomst
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overeengekomen maatregelen te nemen met het oog op het behoud van de
werkgelegenheid en een inlichting- en overlegprocedure in dit verband na te leven die
bijkomende beperkingen oplegt aan de wijze waarop de wet bepaalt dat de curator zijn
opdracht moet vervullen; dergelijke maatregelen en procedure in geval van faillissement
kunnen niet bijdragen tot de beoogde werkzekerheid en zijn in strijd met de dwingende
wetsbepalingen die omschrijven op welke wijze de curator de boedel moet beheren. (Artt.
16, 46 en 47 Faillissementswet 1997; Artt. 2.1, 1, 2 en 5 C.A.O. van 19 april 1999
betreffende het nationaal akkoord, 1999-2000, P.C. metaal-, machine-, en elektrische
bouw, K.B. 29 jan. 2002)
(M. e.a. T. L.)

ARREST

(A.R. S.03.0110.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 januari 2003 gewezen
door het Arbeidshof te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 16, 46, eerste lid en 47 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997;
- artikel 2.1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 1999 betreffende het
nationaal akkoord 1999-2000, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machineen elektrische bouw, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 29 januari
2002, waarvan de geldingsduur tot 31 maart 2001 werd verlengd door artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor
de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 1999-2000, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 4 februari
2002;
- de artikelen 1147 en 1148 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 7, 8 en 9 van de wet van 16 december 1851, zijnde de Hypotheekwet, die
Boek III, titel XVIII van het Burgerlijk Wetboek heeft vervangen;
- het algemeen beginsel volgens hetwelk de schuldeisers in geval van samenloop op
voet van gelijkheid staan, zoals neergelegd in de artikelen 8 en 9 van de Hypotheekwet
van 16 december 1851, 190 van het Wetboek van vennootschappen en 46 en 99 van de
Faillissementswet van 8 augustus 1997;
- de artikelen 9.1 en 51 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de vordering
van verweerder, door het hoger beroep van de eisers ontvankelijk en gegrond te verklaren
en het bestreden vonnis van de eerste rechter in al zijn onderdelen te bevestigen, de oorspronkelijke vordering van verweerder toelaatbaar en gegrond en zegt het voor recht dat
verweerder in het faillissement van de bvba (bedoeld wordt: de nv) Ateliers Mahy Frères
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een schuldvordering heeft ten bedrage van onder meer 12.340,29 euro "ten titel van sanctievergoeding", en dat op grond van de volgende motieven:
"5.2. Nopens de gegrondheid van het hoger beroep
5.2.1. Artikel 2.1 van de CAO van 19 april 1999 betreffende het nationaal akkoord
1999-2000, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische
bouw, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 29 januari 2002 (B.S. 25
mei 2002), geldig tot en met 31 december 2000, waarvan de geldigheidsduur evenwel tot
31maart 2001 werd verlengd door de CAO van 18 december 2000, algemeen verbindend
verklaard bij koninklijk besluit van 4 februari 2002 (B.S. 20 april 2002), luidt als volgt:
'2.1. Werkzekerheidsclausule.
§1 Principe:
Voor de duur van dit akkoord zal in geen enkele onderneming overgegaan worden tot
meervoudig ontslag vooraleer andere tewerkstellingsbehoudende maatregelen - met inbegrip van tijdelijke werkloosheid - uitgeput zijn en vooraleer de mogelijkheid tot beroepsopleiding voor de getroffen arbeiders werd onderzocht.
§2 Procedure:
Wanneer zich echter onvoorzienbare en onvoorziene economische en/of financiële omstandigheden zouden voordoen waardoor bvb. tijdelijke werkloosheid of andere equivalente maatregelen sociaal-economisch onhoudbaar worden, zal de volgende sectorale
overlegprocedure worden nageleefd:
1° wanneer de werkgever voornemens is over te gaan tot ontslag van meerdere arbeiders, dat als meervoudig ontslag kan worden beschouwd, licht hij voorafgaandelijk de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, de syndicale delegatie in;
In geval er geen ondernemingsraad of syndicale delegatie bestaat, licht hij voorafgaandelijk, schriftelijk en tegelijkertijd zowel de betrokken arbeiders individueel in alsook de
voorzitter van de bevoegde Gewestelijke Paritaire Sectie.
2° Binnen de vijftien kalenderdagen na de informatie aan de arbeidersvertegenwoordigers dienen partijen op ondernemingsvlak de besprekingen te starten over de maatregelen
die terzake kunnen worden genomen;
Indien dit overleg niet tot een oplossing leidt, dan wordt binnen de acht kalenderdagen
na het vaststellen van een niet-akkoord op ondernemingsvlak, beroep gedaan op het gewestelijk verzoeningscomité op initiatief van de meest gerede partij.
3° In geval er geen ondernemingsraad of syndicale delegatie bestaat in de onderneming,
kan, binnen de vijftien kalenderdagen na de informatie aan de arbeiders en aan de Voorzitter van de Gewestelijke Paritaire Sectie, dezelfde overlegprocedure worden ingeleid op
initiatief van de vakbondsorganisaties die de arbeiders vertegenwoordigen.
§3 Sanctie:
Bij niet-naleving van de procedure bepaald in §2, dient de in gebreke zijnde werkgever,
naast de normale opzeggingstermijn, aan de betrokken arbeider een bijkomende opzeggingsvergoeding te betalen die gelijk is aan het loon verschuldigd voor de genoemde opzeggingstermijn.
In geval van betwisting wordt beroep gedaan op het gewestelijk verzoeningscomité op
vraag van de meest gerede partij.
De afwezigheid van een werkgever op de in deze procedure voorziene bijeenkomst van
het gewestelijk verzoeningscomité wordt beschouwd als een niet-naleving van de bovenstaande procedure.
De werkgever kan zich hiervoor laten vertegenwoordigen door een bevoegde afgevaardigde behorende tot zijn onderneming.
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De sanctie is eveneens van toepassing op de werkgever die een unaniem advies van het
gewestelijk verzoeningscomité niet toepast.
§4 Definitie:
In dit artikel wordt onder meervoudig ontslag verstaan: elk ontslag, met uitzondering
van ontslag om dringende redenen, dat in de loop van een periode van zestig kalenderdagen een aantal arbeiders treft dat tenminste 10 pct. bedraagt van het gemiddeld arbeidersbestand van het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat, met een minimum van 3 arbeiders
voor ondernemingen van minder dan 30 arbeiders. Ook ontslagen ingevolge een faillissement of sluiting vallen onder toepassing van deze definitie.
§5 Toepassing werkzekerheidsclausule in geval van faling en/of sluiting:
De bepalingen zoals omschreven in bovenstaande paragrafen inzake het principe, de
procedure, de sanctie en de definitie, zijn in ieder geval ook van toepassing in het geval
van faling en/of sluiting van onderneming'.
Het staat vast dat de voornoemde bepaling op de datum van het ontslag door incorporatie deel uitmaakte van de individuele arbeidsovereenkomst van de (verweerder). En evenzeer is het duidelijk dat de regels van de paragrafen 1 tot en met 4 ook gelden bij faillissement (zie de paragrafen 4, in fine en 5 van artikel 2.1), ongeacht de in de eerste paragraaf
gebruikte bewoordingen'.
5.2.2. Het komt de rechter natuurlijk niet toe om de opportuniteit van de in een CAO
opgenomen bepaling te beoordelen. Zij moet gewoon toegepast worden, ook wanneer dat
onredelijk zou lijken.
De (eisers) verwijzen naar een arrest van het Hof van Cassatie van 25 juni 2001 (R.W.
2001-02, 485, noot W. RAUWS) en transponeren de hierin vervatte leer naar de huidige casus. Dit arrest heeft echter betrekking op een geheel andere problematiek, namelijk deze
van de toepassing van artikel 3, §1 van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden
en de verplichting tot voorafgaande raadpleging van het paritair comité na faillissement.
Zelfs wanneer de overwegingen met betrekking tot de principiële verplichting van de curator om de lopende arbeidsovereenkomsten te beëindigen, zowel die van de beschermde
als die van de niet-beschermde werknemers, en met betrekking tot de uit de afwezigheid
van mogelijke discriminatie afgeleide overbodigheid van deze voorafgaande raadpleging,
hun waarde behouden in het licht van de nieuwe faillissementswetgeving (zie inzonderheid artikel 47 van de Faillissementswet), laten zij het Arbeidshof niet toe om, in strijd
met een duidelijke bepaling van de algemeen verbindend verklaarde CAO van 19 april
1999 en in strijd met de tot tweemaal toe uitgedrukte wil van de contracterende partijen, te
oordelen dat, na faillissement, het niet-respecteren of kunnen respecteren door de curatoren van de procedure van kennisgeving en overleg in artikel 2, §2 van de CAO, toch niet
het ontstaan van een recht op de bijzondere ontslagvergoeding in artikel 2, §3 van die
CAO met zich meebrengt. Wanneer men de redenering van de (eisers) zou volgen, zouden
zij eigenlijk ook geen opzeggingsvergoeding kunnen verschuldigd zijn wanneer zij ingevolge het faillissement de normale regels inzake opzegging niet kunnen respecteren.
5.2.3. Een bepaling van een algemeen verbindend verklaarde CAO mag echter niet in
strijd zijn met een wettelijke bepaling (in de ruime zin van het woord) van een hogere
rang (zie artikel 51 van de CAO-Wet).
De (eisers) verwijzen naar een arrest van het Arbitragehof van 28 maart 2002 (B.S., 1
juni 2002; J.L.M.B. 2002, 811; J.T.T. 2002, 329, noot) en houden kennelijk voor (want zij
verwijzen niet uitdrukkelijk naar deze bepalingen) dat de CAO- bepaling in strijd is met
het gelijkheidsbeginsel en non- discriminatiebeginsel in de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet. Nog afgezien van de vaststelling dat ook dit arrest betrekking heeft op de bovenvermelde problematiek, blijkt niet welke categorieën van personen de CAO-bepaling
verschillend zou behandelen. Zij heeft integendeel betrekking op alle werknemers die aan
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de CAO onderworpen zijn. Dat zij niet voor de bedienden geldt, is evident maar dat is nu
eenmaal het gevolg van het toepassingsgebied ratione personae van het paritair comité
waarin de CAO werd gesloten.
De (eisers) kunnen evenmin gevolgd worden in hun stelling dat de toepassing van artikel 2 van de CAO van 19 april 1999 in strijd zou zijn met de artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet. De laatste bepaling poneert het beginsel van gelijke behandeling van de
schuldeisers bij samenloop, tenzij er tussen hen wettige redenen van voorrang zouden bestaan, en raakt, in tegenstelling tot hetgeen (de eisers) voorhouden, de openbare orde niet
(zie inderdaad E. DIRIX, 'Artikel 8 Hypotheekwet', in Voorrechten en hypotheken, Story,
losbl, nr. 5; F. 'T KINT, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers,
Brussel, 2000, nrs. 159-160). De CAO van 19 april 1999 creëert geen onwettige reden van
voorrang. Dat hij niet voor de bedienden geldt, is, zoals gezegd, eenvoudigweg een gevolg van het feit dat het betrokken paritair comité niet bevoegd is voor de bedienden. Dat
er door het voor de bedienden bevoegde paritair comité geen soortgelijke regeling werd
gecreëerd, impliceert nog geen onrechtmatige discriminatie van deze groep van werknemers. De (eisers) stellen impliciet de hele structuur van de CAO-Wet in vraag. Het arbeidshof acht het ogenblik niet opportuun om ambtshalve het bestaan zelf van het onderscheid tussen werklieden en bedienden ter discussie te stellen.
Tenslotte weze opgemerkt dat de artikelen 17 tot 20 van de Faillissementswet niet toelaten te stellen dat de bepalingen van de CAO van 19 april 1999 niet kunnen tegengeworpen worden aan de boedel. Afgezien van alle andere mogelijk te maken overwegingen is
het zo dat de CAO wel een contractueel karakter heeft doch geen overeenkomst is die
werd gesloten door de gefailleerde. Bovendien kreeg de CAO door de algemeen verbindendverklaring een reglementair karakter (zie W. RAUWS, 'De rechtsaard van de algemeen
verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst', in C.A.O. recht, Diegem, losbl.,
CAO.-1.2/1).
Artikel 2 van de CAO van 19 april 1999 moet dus ten volle toepassing krijgen".
Grieven
Het arbeidshof stelt vast
1. dat de nv Ateliers Mahy Frères op 1 maart 1999 (lees 2001) door de Rechtbank van
Koophandel te Gent werd failliet verklaard en dat de eisers als curator werden aangesteld,
zonder dat het arbeidshof te kennen geeft dat de rechtbank van koophandel de voortzetting zou hebben bevolen van de handelsactiviteiten of dat er een voortzetting van de activiteiten onder enige vorm was;
2. dat de eisers de arbeidsovereenkomst van verweerder beëindigden op 2 maart 2001
(het arbeidshof vermeldt per vergissing 2 maart 2002);
3. dat verweerder in het faillissement een schuldvordering indiende die onder meer een
bedrag aan "bijzondere ontslagvergoeding" bevat gelijk aan de door hem gevorderde opzeggingsvergoeding en in de procedure voor de eerste rechter en voor het arbeidshof vorderde dat voor recht zou worden gezegd dat hij terecht die opname vordert en dat de zaak
naar de rechtbank van koophandel zou worden verwezen voor opname;
4. dat verweerder zijn vordering met betrekking tot die "bijkomende ontslagvergoeding" steunt op het nationaal akkoord 1999 - 2000 gesloten in het Paritair Comité voor de
metaal-, machine- en elektrische bouw, dat nog van toepassing was op het ogenblik van
het ontslag en een "werkzekerheidsclausule" bevat, die hij ook toepasselijk acht in geval
van faillissement.
1. 1. Eerste onderdeel
De collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 1999 betreffende het nationaal akkoord 1999-2000, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische
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bouw, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 29 januari 2002, zet in
zijn artikel 2.1., §1, als principe voorop dat voor de duur van het akkoord in geen enkele
onderneming zal worden overgegaan tot meervoudig ontslag vooraleer andere tewerkstellings-behoudende maatregelen - met inbegrip van tijdelijke werkloosheid - uitgeput zijn
en vooraleer de mogelijkheid tot beroepsopleiding voor de getroffen arbeiders werd onderzocht.
Paragraaf 2 van dezelfde bepaling schrijft voor dat wanneer zich onvoorziene economische en/of financiële omstandigheden voordoen waardoor bv. tijdelijke werkloosheid of
andere equivalente maatregelen sociaal-economisch onhoudbaar worden, een overlegprocedure wordt nageleefd die voorziet in de voorafgaande inlichting van onder meer de ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging of de betrokken arbeiders en het voeren van
besprekingen op ondernemingsvlak over de maatregelen die kunnen worden genomen,
met het oog op het bereiken van een oplossing.
Krachtens §3 van artikel 2.1. van de voornoemde collectieve arbeids-overeenkomst
dient, bij niet-naleving van de procedure bepaald in §2, de in gebreke zijnde werkgever,
naast de normale opzeggingstermijn, aan de betrokken arbeider een bijkomende opzeggingsvergoeding te betalen die gelijk is aan het loon verschuldigd voor de genoemde opzeggingstermijn.
Paragraaf 4 van hetzelfde artikel bepaalt dat in dat artikel onder meervoudig ontslag
wordt verstaan, elk ontslag, met uitzondering van ontslag om dringende reden, dat in de
loop van een periode van zestig kalenderdagen een aantal arbeiders treft dat tenminste tien
procent bedraagt van het gemiddelde arbeidersbestand van het kalenderjaar dat het ontslag
voorafgaat, met een minimum van drie arbeiders voor ondernemingen van minder dan
dertig arbeiders en dat ook ontslagen ingevolge faillissement of sluiting onder de toepassing van die definitie vallen.
Krachtens §5 van artikel 2.1. van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst van
19 april 1999 ten slotte zijn de bepalingen omschreven in de bovenstaande paragrafen inzake het principe, de sanctie en de definitie in ieder geval ook van toepassing in het geval
van faillissement en/of sluiting van onderneming.
Krachtens artikel 16 van de Faillissementswet, verliest de gefailleerde te rekenen van
het vonnis van faillietverklaring, van rechtswege het beheer over al zijn goederen, zelfs
over de goederen die hij mocht verkrijgen terwijl hij zich in staat van faillissement bevindt.
Vanaf de aanvaarding van zijn opdracht oefent de curator de bij de wet toevertrouwde
gemeenschappelijke rechten van het geheel van de schuldeisers uit en moet hij het actief
vereffenen ten bate van die schuldeisers.
Behoudens in uitzonderlijke gevallen die uit de wet volgen, mag de curator de handelsverrichtingen van de gefailleerde niet voortzetten. Derhalve is hij verplicht vanaf zijn aanstelling de bestaande arbeidsovereenkomsten te beëindigen, nu 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.
Weliswaar kunnen in bijzondere omstandigheden, zoals die bepaald bij artikel 47 van
de Faillissementswet, de handelsverrichtingen toch worden voortgezet, maar uit die uitzonderingsregeling mag niet worden afgeleid dat het faillissementsvonnis zijn wezenlijke
aard verliest van rechterlijke beslissing die de stopzetting van de handelsactiviteit oplegt.
De uit het faillissementsvonnis voortspruitende verplichtingen onmiddellijk alle handelsverrichtingen stop te zetten en de bestaande arbeidsovereenkomsten te beëindigen,
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verhinderen de tewerkstellings-behoudende maatregelen, met inbegrip van tijdelijke
werkloosheid, die krachtens artikel 2.1., §1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van
19 april 1999 moeten worden uitgeput, evenals de mogelijkheid tot beroepsopleiding voor
de getroffen arbeiders, die overeenkomstig dezelfde bepaling, met het oog op het behoud
van de werkgelegenheid moet worden onderzocht, minstens maken zij die maatregelen en
dat onderzoek doelloos. Die verplichtingen verhinderen eveneens dat de inlichtingen- en
overlegprocedure bedoeld in §3 van artikel 2.1. wordt gevolgd, minstens verhinderen zij
dat het met die inlichtingen, besprekingen en overleg op ondernemingsvlak beoogde doel
wordt bereikt en ontnemen zij daaraan dan ook elke zin.
De curator die de procedure bepaald in §2 van artikel 2.1. van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 1999 niet naleeft, kan derhalve niet worden beschouwd als
zijnde "in gebreke" in de zin van §3 van dat artikel.
Het arbeidshof beslist niet wettig dat de regels van de paragrafen 1 tot en met 4 van artikel 2.1. van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 1999 ook gelden bij faillissement en dat die collectieve arbeidsovereenkomst gewoon moet worden toegepast ook
wanneer dat onredelijk zou lijken (schending van de artikelen 16, 46, eerste lid en 47 van
de Faillissementswet van 8 augustus 1997, artikel 2.1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 1999 betreffende het nationaal akkoord 1999-2000, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 29 januari 2002, waarvan de geldingsduur tot 31 maart
2001 werd verlengd door artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2000 betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 1999-2000, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 4 februari 2002 en van de artikelen 1147 en
1148 van het Burgerlijk Wetboek).
1.2. Tweede onderdeel
In de artikelen 7, 8 en 9 van de Hypotheekwet, artikel 190 van het Wetboek van vennootschappen en in de artikelen 23 en 99 van de Faillissementswet is het beginsel van de
gelijkheid van de schuldeisers neergelegd, dat in geval van samenloop van schuldvorderingen de regel is.
Krachtens het beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers, waarvan die artikelen een
toepassing zijn, zijn alle goederen van de schuldenaar het gemeenschappelijk onderpand
van zijn schuldeisers en wordt de prijs ervan onder hen verdeeld naar evenredigheid van
hun vordering, tenzij er tussen de schuldeisers wettige redenen van voorrang bestaan.
Het beginsel van de gelijkheid onder de schuldeisers staat eraan in de weg dat andere
schuldeisers dan die waarvan de schuldvordering door een bijzonder voorrecht of een zakelijke zekerheid is gewaarborgd, ingeval van samenloop rechten worden toegekend
waardoor de rechten van de andere schuldeisers kunnen worden geschaad.
Het beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers en de artikelen 7, 8 en 9 van de Hypotheekwet hebben tot gevolg dat een niet bij de wet bepaald voorkeurrecht niet aan de
schuldeisers in samenloop kan worden tegengeworpen.
Bij de vereffening van een vennootschap ingevolge faillissement ontstaat een toestand
van samenloop onder haar schuldeisers.
In de mate waarin artikel 2.1. van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april
1999 betreffende het nationaal akkoord 1999-2000, gesloten in het Paritair Comité voor
de metaal-, machine- en elektrische bouw, meer bepaald in §4 en §5, het principe, de procedure, de sanctie en de definitie die voorkomen in dat artikel van toepassing verklaart ingeval van faillissement, kent het aan de werknemers wier arbeidsovereenkomst ingevolge
faillissement wordt beëindigd en wier schuldvordering derhalve in samenloop komt met
die van de andere schuldeisers van de gefailleerde, een recht toe op een bijkomende opzeggingsvergoeding gelijk aan het loon verschuldigd voor de opzeggingstermijn.
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Artikel 2.1. van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 1999 doet aldus ten
voordele van de betrokken werknemers een voorkeurrecht ontstaan waardoor hun schuldvordering met betrekking tot de opzeggingsvergoeding ontsnapt aan de gewone regels van
de samenloop ten gevolge van de vereffening van de gefailleerde.
Hoewel de normatieve bepalingen van een algemeen verbindend verklaarde collectieve
arbeidsovereenkomst een wet vormen in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek, zijn krachtens artikel 9.1 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités nietig, de bepalingen van een collectieve arbeids-overeenkomst die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van wetten, besluiten en in België bindende internationale verdragen en verordeningen en bepaalt artikel
51 van dezelfde wet dat, wanneer twee normen onderling onverenigbaar zijn, de norm van
lagere orde terzijde moet worden geschoven, zodat een algemeen verbindend verklaarde
collectieve arbeidsovereenkomst moet wijken voor een dwingende bepaling van de wet.
De collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 1999 betreffende het nationaal akkoord 1999-2000, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische
bouw, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 29 januari 2002, en meer
bepaald haar artikel 2.1., is dan ook geen wettige reden van voorrang in de zin van de artikelen 8 en 9 van de Hypotheekwet.
Het arbeidshof beslist dat artikel 2 van de collectieve arbeids-overeenkomst van 19
april 1999 ten volle toepassing moet krijgen.
Aldus geeft het arbeidshof aan die collectieve arbeidsovereenkomst, die aan verweerder
een voorrang toekent waardoor de overige schuldeisers van de gefailleerde worden benadeeld, gevolg na het ontstaan van de samenloop en miskent het het beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers.
Het arbeidshof beslist niet wettig dat de toepassing van artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 1999 niet in strijd is met de artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet en dat die collectieve arbeids-overeenkomst geen onwettige reden van voorrang
creëert (schending van de artikelen 16, 46, eerste lid en 47 van de Faillissementswet van 8
augustus 1997, artikel 2.1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 1999 betreffende het nationaal akkoord 1999-2000, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit
van 29 januari 2002, waarvan de geldingsduur tot 31 maart 2001 werd verlengd door artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2000 betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 1999-2000, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 4 februari 2002, de artikelen 7, 8 en 9 van de wet van 16 december 1851,
zijnde de Hypotheekwet, die Boek III, titel XVIII van het Burgerlijk Wetboek heeft vervangen, het algemeen beginsel volgens hetwelk de schuldeisers in geval van samenloop
op voet van gelijkheid staan, zoals neergelegd in de artikelen 8 en 9 van de Hypotheekwet
van 16 december 1851, 190 van het Wetboek van vennootschappen en 46 en 99 van de
Faillissementswet van 8 augustus 1997 en de artikelen 9.1 en artikel 51 van de wet van 5
december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire
comités).

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Middel zelf
Eerste onderdeel
Overwegende dat het faillissementsvonnis een rechterlijke beslissing is die in
de regel krachtens de artikelen 16 en 46 van de Faillissementswet van 8 augustus
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1997 de stopzetting van elke handelsactiviteit oplegt;
Dat de curator in beginsel verplicht is vanaf zijn aanstelling de bestaande arbeidsovereenkomsten te beëindigen omdat nu definitief vaststaat dat de werknemers de overeengekomen arbeidsprestaties niet meer zullen leveren en hij evenmin die overeengekomen arbeidsprestaties aan de werknemers zal kunnen opdragen;
Dat weliswaar in bijzondere omstandigheden, zoals die bepaald bij artikel 47
van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, de handelsverrichtingen toch tijdelijk kunnen worden voortgezet; dat uit die uitzonderingsregel evenwel niet
mag afgeleid worden dat het faillissementsvonnis zijn wezenlijke aard verliest
van rechterlijke beslissing die de stopzetting van de handelsactiviteiten oplegt;
Dat een faillissementsvonnis in de regel uitsluit dat de curator zou verplicht
worden ten aanzien van de werknemers specifieke bij een collectieve arbeidsovereenkomst overeengekomen maatregelen te nemen met het oog op het behoud van de werkgelegenheid en een inlichting- en overlegprocedure in dit verband na te leven die bijkomende beperkingen oplegt aan de wijze waarop de wet
bepaalt dat de curator zijn opdracht moet vervullen;
Dat dergelijke maatregelen en procedure in geval van faillissement niet kunnen bijdragen tot de beoogde werkzekerheid en in strijd zijn met de dwingende
wetsbepalingen die omschrijven op welke wijze de curator de boedel moet beheren;
Overwegende dat, krachtens artikel 2.1, §1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 1999 betreffende het nationaal akkoord 1999-2000, gesloten
in het Paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, algemeen
verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 29 januari 2002, de werkgever alvorens tot meervoudig ontslag over te gaan, tewerkingstellingsbehoudende maatregelen moet nemen, met inbegrip van tijdelijke werkloosheid, en een voorafgaandelijk onderzoek moet doen van de mogelijkheid tot beroepsopleiding van
de getroffen arbeiders;
Dat, krachtens paragraaf 2 van die bepaling, een overlegprocedure moet worden nageleefd door de werkgever wanneer zich onvoorziene economische of financiële omstandigheden voordoen die in die paragraaf worden omschreven; dat
krachtens paragraaf 3 van die bepaling, bij niet naleving van de procedure, bepaald in de tweede paragraaf, de in gebreke zijnde werkgever naast de normale
opzeggingstermijn, aan de betrokken arbeider een bijkomende opzeggingsvergoeding moet betalen;
Dat paragraaf 5 van het genoemde artikel 2.1 voorschrijft dat de bepalingen
omschreven in de voorgaande paragrafen van dit artikel inzake het principe van
werkzekerheid, de sanctie en de definitie van het meervoudig ontslag "in ieder
geval" ook van toepassing zijn in het geval van faillissement;
Overwegende dat paragraaf 5 van dit artikel niet kan worden toegepast wanneer, zoals bij een faillissement, het beoogde doel van behoud van de werkzekerheid, niet kan worden bereikt en de beoogde procedure indruist tegen de wijze
waarop krachtens de wet de curator zijn opdracht moet vervullen;
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Dat de curator die in uitvoering van het faillissementsvonnis de arbeidsovereenkomsten beëindigt zonder de procedure bedoeld in paragraaf 2 van artikel 2.1
van de genoemde CAO na te leven, niet kan worden geacht in gebreke te zijn in
de zin van paragraaf 3 van dit artikel;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de N.V. Ateliers Mahy Frères op 1
maart 2001 failliet werd verklaard en dat verweerder op 2 maart 2001 ingevolge
dit faillissement ontslagen werd, maar desniettemin paragraaf 3 van artikel 2.1.
van de collectieve overeenkomst van 19 april 1999 toepast en oordeelt dat de in
deze paragraaf bedoelde vergoeding aan verweerder verschuldigd is bij gebreke
van naleving van de procedure, bedoeld in paragraaf 2 van artikel 2.1. van deze
collectieve arbeidsovereenkomst;
Dat het arrest zodoende de artikelen 16, 46 en 47 van de Faillissementswet van
8 augustus 1997, schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.
24 juni 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de
h. Boes – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. van Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 357
1° KAMER - 25 juni 2004

LASTGEVING - SCHIJNMANDAAT - BEGRIP.
Een persoon kan op grond van een schijnmandaat gebonden zijn, indien de schijn hem kan
worden toegerekend, d.w.z. als hij uit vrije wil, door zijn gedrag, dat zelfs niet
onrechtmatig hoeft te zijn, ertoe heeft bijgedragen die schijn te wekken of te laten
voortbestaan1.
(T. e.a. T. RECORD C.V.B.A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0122.F)

I. Bestreden beslissing
1 Zie Cass., 20 juni 1988, A.R. 7851 en 7934, nr. 643 en 20 jan. 2000, A.R. C.96.0202.N, nr. 54.
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 16 oktober 2001 door het
Hof van Beroep te Luik is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat uit de vermeldingen van het arrest blijkt dat de eisers aan
M.M. verscheidene bedragen hebben toevertrouwd om ze te beleggen; dat M.M.
de functies uitoefende van "zelfstandig kredietmakelaar" en van "aanbrenger van
kasbons" voor de vennootschap Alcredima, in wiens rechten en verplichtingen
verweerster is getreden; dat de eisers dit hebben gedaan in de verkeerde maar
rechtmatige overtuiging dat M.M., in de context van die verrichtingen, als lasthebber van de vennootschap Alcredima optrad;
Overwegende dat het arrest afwijzend beschikt op de vordering van de eisers
tot terugbetaling door die vennootschap van de voornoemde bedragen die M.M.
zich heeft toegeëigend;
Overwegende dat het middel het arrest verwijt dat het die beslissing hierop
grondt dat de schijn van de litigieuze lastgeving niet aan de vennootschap Alcredima toegerekend kon worden;
Overwegende dat een persoon op grond van een schijnmandaat kan gebonden
zijn wanneer de schijn hem kan worden toegerekend, d.w.z. als hij uit vrije wil,
door zijn gedrag, dat zelfs niet onrechtmatig hoeft te zijn, ertoe heeft bijgedragen
die schijn te wekken of te laten voortbestaan;
Overwegende dat het arrest een getuigenverklaring in aanmerking neemt volgens welke "(de) bezoeken (van M.M. in het filiaal van de vennootschap Alcredima) doorgaans plaatsvonden in een kantoor dat voor de klanten niet zichtbaar
was (en) hij dan door het gedeelte van het kantoor moest passeren dat voor de
bedienden was voorbehouden", om daaruit, en ook uit andere gegevens, af te leiden dat het vast staat dat M.M., bij een van zijn bezoeken aan dat filiaal, de twee
boekjes met overschrijvingsformulieren bemachtigd heeft die hij bedrieglijk gebruikt heeft;
Dat het arrest eerst vaststelt dat Alcredima, toen zij door een van de benadeelden op de hoogte werd gebracht van de praktijken van M.M., "niets afw(is)t van
het gebruik (door laatstgenoemde) van de overschrijvings-formulieren die hij
niet in zijn bezit mocht hebben aangezien hij noch vertegenwoordingsbevoegdheid had noch een bevoegdheid om voor rekening van Alcredima gelden te ontvangen teneinde ze te beleggen, daar zijn rol erin bestond de partijen samen te
brengen om leningscontracten te sluiten en om bij Alcredima klanten aan te
brengen om op kasbons in te tekenen" en dat "Alcredima staande houdt, zonder
te worden tegengesproken, dat nergens haar benaming of reclame voorkwamen
op het gebouw waar de kantoren van de b.v.b.a. Michel Minette Assurances et
Services gevestigd (waren)"; dat het arrest vervolgens ook oordeelt dat "zelfs het
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meest strikte controlesysteem niet kan beletten dat er een diefstal wordt gepleegd; dat Alcredima, ook al was zij in 1986 op de hoogte gebracht van de verdwijning van de twee boekjes, niets had kunnen ondernemen om het gebruik ervan te beletten (en) dat de schijn waarop de (eisers) zich beroepen tegen de wil
van Alcredima is ontstaan terwijl zij dat onmogelijk kon verhelpen, aangezien de
(eisers) zich jarenlang niet hebben afgevraagd waarom zij geen enkel officieel
stuk vanwege Alcredima ontvingen";
Dat de appèlrechters, met die redenen, naar recht konden beslissen dat de eisers zich jegens verweersters niet konden beroepen op een schijnlastgeving aan
de zijde van M.M. of van zijn vennootschap;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
25 juni 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. De Gryse en Kirkpatrick.

Nr. 358
1° KAMER - 25 juni 2004

AUTEURSRECHT - VERGOEDING VOOR KABELTELEVISIE - AUTEURSRECHTEN OVERCOMPLEET - COMPENSATIE.
De beslissing dat de auteursrechten die inbegrepen zijn in de vergoeding die, voor de
periode waarvoor auteursrechten aan SABAM zijn verschuldigd, eventueel betaald is aan
een kabelmaatschappij, van die vergoeding worden afgetrokken omdat ze overcompleet
zijn, is niet naar recht verantwoord aangezien het auteursrecht beschermd is, enerzijds,
bij de doorgifte van een werk via de kabel en, anderzijds bij de mededeling ervan via een
tv-toestel dat in een handelszaak ten behoeve van haar cliënteel geplaatst is. (Artt. 1, 51
en 52 Nieuwe Auteurswet)
(SABAM C.V. T. LA CAMARGUE N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0134.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen die op 25 november 1998 en
28 februari 2001 door de Vrederechter van het kanton Chimay zijn gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

Nr. 358 - 25.6.04

HOF VAN CASSATIE

1233

III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat luidens artikel 1, §1, vierde lid van de wet van 30 juni 1994
betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, alleen de auteur van een
werk van letterkunde of kunst het recht heeft om het werk volgens ongeacht welk
procédé aan het publiek mede te delen;
Dat krachtens artikel 51 van die wet, overeenkomstig de door de wet omschreven nadere regels, alleen de auteur en de houders van de naburige rechten over
het recht beschikken de doorgifte via de kabel van hun werken en prestaties toe
te staan;
Dat, overeenkomstig artikel 52 van dezelfde wet, onder doorgifte via de kabel
wordt verstaan de gelijktijdige, ongewijzigde en integrale doorgifte, door middel
van een kabel- of microgolfsysteem, aan het publiek, van een eerste uitzending,
al dan niet via de ether, ook per satelliet, van televisie- of radioprogramma's die
voor ontvangst door het publiek bestemd zijn;
Dat uit die bepalingen volgt dat het auteursrecht beschermd is, enerzijds, bij de
doorgifte via de kabel van een werk en, anderzijds, bij de weergave ervan via een
tv-toestel dat in een handelszaak ten behoeve van haar cliënteel geplaatst is;
Overwegende dat het bestreden vonnis van 25 november 1998, om het bedrag
van de aan eiseres door verweerster verschuldigde rechten te bepalen, oordeelt
dat "de auteursrechten die (laatstgenoemde) gedurende dezelfde periode eventueel betaald heeft aan A.I.E.S.H. (de kabelmaatschappij), (met oog op privé-gebruik, zoals eiseres toegeeft), om dubbel en overbodig gebruik te vermijden, van
het verschuldigde bedrag afgetrokken moeten worden, aangezien het bewuste tvtoestel voor openbaar gebruik bestemd is"; dat het bestreden vonnis van 28 februari 2001 een soortgelijke overweging hanteert in een zaak die gevoegd is bij
die waarin het eerste vonnis is gewezen;
Dat die vonnissen aldus de in het middel aangewezen wetsbepalingen schenden;
Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt de bestreden vonnissen;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde vonnissen;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar de Vrederechter van het kanton Binche.
25 juni 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
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Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 359
1° KAMER - 25 juni 2004

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - SCHADE - VOLLEDIG HERSTEL - GEDEELDE
AANSPRAKELIJKHEID - TEGENSTELBAAR KARAKTER.
Wanneer de door de getroffene geleden schade te wijten is aan de samenlopende fouten
van verscheidene personen, is elk van hen, in de regel, jegens de getroffene gehouden
tot volledig herstel van die schade1.
(K.B.C. VERZEKERINGEN N.V. T. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0406.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis dat op 21 februari 2003 in hoger
beroep door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, wanneer de door de getroffene geleden schade te wijten is
aan de samenlopende fouten van verscheidene personen, elk van hen, in de regel,
jegens de getroffene gehouden is tot volledig herstel van die schade;
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat er op 7 maart 1998 een
verkeersongeval is gebeurd tussen het door eiseres verzekerde en door J.-C. J.
bestuurde voertuig en het door D.D. bestuurde voertuig van verweerster; dat het
beslist dat elk van de bestuurders voor de helft aansprakelijk is voor het ongeval;
Overwegende dat de appèlrechters, door te oordelen dat eiseres, de verzekeraar
van een van de voor het ongeval aansprakelijke bestuurders, veroordeeld moet
worden om verweerster te vergoeden voor het geheel van de schade aan haar
voertuig, op grond dat zij het voertuig niet bestuurde op het ogenblik van het on1 Het O.M. besloot eveneens tot verwerping, maar op grond dat de wetsbepaling waarvan eiseres
schending aanvoerde niets met de opgeworpen grief te maken had. Het steunde op de rechtspraak van
het Hof dat het middel dat de schending aanvoert van een wetsbepaling waarvan de tekst door een
latere wet is gewijzigd, bij ontstentenis aan precisering, geacht wordt betrekking te hebben op het
aldus gewijzigde artikel (Cass., 14 maart 2001, nr. 277, 9 juni 1997, nr. 263, 9 jan. 1995, nr. 16) en
was van oordeel dat eiseres, aangezien zij niet preciseerde dat de bedoelde wetsbepaling die was
zoals ze bestond vóór de wijziging ervan, in dit geval haar middel liet steunen op de bepaling in haar
laatste versie, die, wegens een volstrekt verschillende tekst, niets met het geschil te maken had.
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geval en niet burgerlijk aansprakelijk was voor de bestuurder, en dat de verdeling
van de aansprakelijkheid haar bijgevolg niet kan worden tegengeworpen, hun beslissing naar recht hebben verantwoord;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
25 juni 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Draps.

Nr. 360
1° KAMER - 25 juni 2004

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - REDENEN VAN
EEN ANDER VONNIS DAT NIETS MET DE ZAAK TE MAKEN HEEFT - VERWIJZING.
De verwijzing door de rechter, zonder weergave ervan, naar de redenen van een ander
vonnis dat niets met de zaak te maken heeft, stelt het Hof van cassatie niet in staat zijn
toetsing uit te oefenen en voldoet dus niet aan de voorschriften van art. 149 G.W. 1 (Art.
149 G.W. 1994)
(WAALS GEWEST T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0606.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis dat op 17 februari 2003 in laatste aanleg door de Politierechtbank te Verviers is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
1 Cass., 5 okt. 1998, A.R. S.98.0032.N, nr. 429; 30 juni 1997, A.R. S.96.0172.N, nr. 310; 20 jan.
1994, A.R. C.93.0266.F, nr. 39 en 5 dec. 1957, A.C. 1958, 206. Vgl. in die precedenten, i.p.v. het
gebruik van de precisering "aan de zaak vreemd (vonnis)", het gebruik van de uitdrukkingen "in een
andere zaak (gewezen vonnis)" (1957), "in een andere zaak (gewezen vonnis), waarin eiser geen
partij was (1997 en 1994), "in een andere zaak (gewezen arresten) waarvan niet vaststaat dat eiser er
partij was" (1998). De bewoordingen van het geannoteerde arrest lijken wel alle gevallen te dekken
die, in de praktijk, problemen opleveren. Met uitzondering evenwel voor het geval het vonnis
waarnaar de bestreden beslissing verwijst, in een andere zaak tussen dezelfde partijen is gewezen en
tussen die partijen, over een geschil, gezag van gewijsde heeft (in die zin J. en L. B ORRE, La cassation
en matière civile, uitg. 2003, p. 372, nr. 77.65)
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(...)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het bestreden vonnis, om zijn beslissingen op de rechtsvorderingen van de verweerders S.D.L. en de naamloze vennootschap Gravaubel tegen eiser en van laatstgenoemde tegen de verweersters de naamloze vennootschap Gravaubel en de naamloze vennootschap Magnée Enrobés met redenen te
omkleden, enkel verwijst naar de redenen, zonder ze weer te geven, van een vonnis dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers op 27 september 2000 in een
andere zaak had gewezen;
Overwegende dat, ingevolge artikel 149 van de Grondwet, ieder vonnis de eigen redenen moet bevatten van de beslissing die het wijst; dat verwijzingen, zonder weergave ervan, naar de redenen van een ander vonnis dat geen verband
houdt met de zaak, het Hof niet in staat stelt zijn toetsing uit te oefenen en dus
niet voldoet aan de voorschriften van die bepaling;
Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat de vernietiging van de beslissingen op de door en tegen
eiser ingestelde rechtsvorderingen, leidt tot de nietigverklaring van de beslissingen op de rechtsvorderingen van verweerder S.D.L. tegen de naamloze vennootschap Gravaubel en de naamloze vennootschap Magnée Enrobés, wegens de
noodzakelijke band die de bodemrechter, bij de door het middel bekritiseerde reden, tussen die beslissingen heeft vastgelegd; dat de vernietiging van die beslissingen eveneens leidt tot de nietigverklaring van de beslissingen op de vorderingen tot vrijwaring van de naamloze vennootschap Gravaubel tegen de naamloze
vennootschap Magnée Enrobés en van laatstgenoemde tegen de naamloze vennootschap Gravaubel, die het vervolg ervan zijn;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het uitspraak doet over de
ontvankelijkheid van de hoofdvorderingen;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Politierechtbank te Luik.
25 juni 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr. De Bruyn.
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Nr. 361
1° KAMER - 25 juni 2004

1º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
ALLERLEI - WEDERKERIGE OVEREENKOMST - VERBINTENISSEN - VORDERING TOT UITVOERING UITVOERING DOOR EISER VAN ZIJN EIGEN VERBINTENISSEN - BEWIJS - BEWIJSLAST.
2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID BEWIJSLAST - WEDERKERIGE OVEREENKOMST - VERBINTENISSEN - VORDERING TOT UITVOERING UITVOERING DOOR EISER VAN ZIJN EIGEN VERBINTENISSEN - BEWIJS - BEWIJSLAST.
1º en 2° Wegens de onderlinge afhankelijkheid van de wederkerige verbintenissen van de
partijen bij een wederkerige overeenkomst moet de partij bij zo'n overeenkomst die de
uitvoering vordert van de op de tegenpartij rustende verbintenissen nadat
eerstgenoemde haar eigen verbintenissen heeft uitgevoerd, bewijzen dat zij die
verbintenissen heeft uitgevoerd, of aangeboden heeft ze uit te voeren. (Art. 1315, eerste
lid B.W.)
(CONTACTSAT N.V. T. COMPAGNIE GENERALE DE SERVICES F.M. N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0326.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 12 maart 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat luidens artikel 1315, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek,
degene die de uitvoering van een verbintenis vordert het bestaan daarvan moet
bewijzen;
Overwegende dat, wegens de onderlinge afhankelijkheid van de wederkerige
verbintenissen van de partijen bij een wederkerige overeenkomst, de partij bij
zo'n overeenkomst die de uitvoering vordert van de op de tegenpartij rustende
verbintenissen nadat zij haar eigen verbintenissen heeft uitgevoerd, moet bewijzen dat zij die verbintenissen heeft uitgevoerd, of aangeboden heeft ze uit te voeren;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat eiseres, die vordert dat de in de tussen
de partijen gesloten overeenkomst vastgestelde bijdragen tot de beëindiging ervan betaald moeten worden, dient "te bewijzen dat vanaf 1 februari 1996 (het
tijdstip van de, onwerkzaam bevonden, ontbinding van de overeenkomst door
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verweerster) tot de beëindiging van de overeenkomst 'een zend- en ontvangstvermogen van 128 Kbits digitale transmissie stereoradio op de satelliet Eutelsat 2F2
vanuit haar bedrijf' ter beschikking van (verweerster) stond" en dat dit bewijs
niet wordt geleverd;
Dat het arrest aldus zijn beslissing om de vordering van eiseres ongegrond te
verklaren naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
25 juni 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – Verslaggever: mevr. Velu – Andersluidende conclusie1 van de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Wouters en Heenen.

Nr. 362
3° KAMER - 28 juni 2004

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ART. 25 - DRUKPERS DRUKPERSVRIJHEID - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - GETRAPTE
VERANTWOORDELIJKHEID - DRAAGWIJDTE - TOEPASSINGSGEBIED - FOTO.
2º DRUKPERS (POLITIE OVER DE) - DRUKPERSVRIJHEID - AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN OVEREENKOMST - GETRAPTE VERANTWOORDELIJKHEID - HERSTELPLICHT - DADER (VOOR
EIGEN DAAD) - FOTO.
3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
DADER (VOOR EIGEN DAAD) - DRUKPERS - UITGEVER - FOTO.
1º, 2° en 3° Een foto, zelfs als ze is verschenen in de pers in de ruimste betekenis van het
woord, is slechts de voorstelling van een materieel voorwerp en niet de rechtstreekse
uiting van een gedachte of mening in de betekenis die de artikelen 19 en, derhalve, 25
van de gecoördineerde Grondwet aan die uitdrukking hechten1. (Artt. 19 en 25 G.W.
1994; Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(C. T. H., t.a.v. C. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0412.F)
1 Het O.M. had de conclusie van eiseres op een andere wijze geïnterpreteerd en concludeerde tot
vernietiging op grond van het eerste onderdeel van het enige middel.
1 Zie Cass., 2 maart 1964, Bull. en Pas. 1964, I, 697; 31 mei 1996, A.R. C.95.0377.F, nr. 202, met
concl. O.M., in Bull. 1996; R.C.J.B. 1998, 357 e.v. en de noot HANOTIAU, "La responsabilité en
cascade en matière civile", inz. 378 tot 380; 29 juni 2000, A.R. C.98.0530.F, nr. 420.
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 oktober 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van 3 juni 2004 heeft de eerste voorzitter de zaak verwezen
naar de derde kamer.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan:
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 25 van de Grondwet, dat met artikel 19 één geheel
vormt, de vrijheid waarborgt om zijn mening te uiten, door onder meer te bepalen dat, wanneer de schrijver bekend is en zijn woonplaats in België heeft, de uitgever, de drukker of de verspreider niet kan worden vervolgd;
Overwegende dat genoemd artikel van toepassing is op de drukpersmisdrijven
en op de oneigenlijke drukpersmisdrijven voor de totstandkoming waarvan de uiting van een mening in een gedrukt geschrift een vereiste is;
Overwegende dat een foto, zelfs als ze in de pers is verschenen, slechts de
voorstelling van een materieel voorwerp en geen rechtstreekse meningsuiting is
in de betekenis die de Grondwet aan die uitdrukking hecht;
Overwegende dat het arrest, na te hebben geoordeeld dat de schrijver van het
persartikel "geenszins aansprakelijk is voor de schade" van verweerster, beslist
dat die schade is veroorzaakt door de foutieve publicatie van een foto van verweerster in een weekblad waarvan eiser de verantwoordelijke uitgever is;
Dat het arrest, door eiser in die hoedanigheid te veroordelen tot vergoeding
van de schade van verweerster, geen van de in het middel aangevoerde bepalingen schendt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat, ten gevolge van de verwerping van het cassatieberoep, de
vorderingen tot bindendverklaring van het arrest geen belang meer hebben;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep en de vorderingen tot bindendverklaring van het
arrest;
Veroordeelt eiser in de kosten.
28 juni 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. Geinger.

1240

HOF VAN CASSATIE

28.6.04 - Nr. 362

Nr. 363
3° KAMER - 28 juni 2004

ARBEIDSONGEVAL — BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS - BEWIJS - ONGEVAL - LETSEL OORZAKELIJK VERBAND - VERMOEDEN - LETSEL ONTSTAAN NA DE PLOTSELINGE GEBEURTENIS BEGRIP - LETSEL ONTSTAAN NA HET TEN TIJDE VAN HET ONGEVAL VASTGESTELDE LETSEL - LATER
ONTSTAAN LETSEL DAT EEN GEVOLG IS VAN DE BEHANDELING VAN HET OORSPRONKELIJK
VASTGESTELDE LETSEL.

De rechter kan het bij artikel 9 Arbeidsongevallenwet ingestelde vermoeden, dat er een
oorzakelijk verband bestaat tussen de plotselinge gebeurtenis en het letsel, niet afwijzen
alleen op grond dat het aangevoerde letsel zich heeft voorgedaan na het letsel dat op het
ogenblik van het ongeval is vastgesteld 1 en dat het een gevolg is van de behandeling van
laatstgenoemd letsel. (Art. 9 Arbeidsongevallenwet)
(Gemeenschappelijke kas ASSUBEL - ARBEIDSONGEVALLEN T. H. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.03.0004.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 30 mei 2002 gewezen door
het Arbeidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan:
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat verweerder erop wijst dat het middel, in zoverre het de
schending aanvoert van de bepalingen van de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971, andere dan artikel 9, die geen verband houden met het bij dat artikel bepaalde vermoeden, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat voor het overige voornoemd artikel 9 bepaalt dat, wanneer
de getroffene of zijn rechthebbenden benevens het bestaan van het letsel, een
plotselinge gebeurtenis aanwijzen, het letsel, behoudens tegenbewijs wordt vermoed door een ongeval te zijn veroorzaakt;
Dat, wanneer het bewijs van zodanige gebeurtenis en van het letsel bewezen
is, het aan de arbeidsongevallenverzekeraar staat het vermoeden te ontkrachten
door te bewijzen dat het letsel niet door die gebeurtenis is veroorzaakt;
Dat die regel van toepassing is op een letsel dat is ontstaan na het op het ogen1 Cass., 29 nov. 1993, A.R. S.93.0034.F, nr. 490; zie Cass., 14 juni 1993, A.R. S.93.0002.F, nr. 282.
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blik van het ongeval vastgestelde letsel, zelfs als het een gevolg is van de behandeling van laatstgenoemd letsel;
Dat het middel, in zoverre het voor de toepassing van artikel 9 van de wet van
10 april 1971 een onderscheid maakt dat genoemd artikel niet bevat, faalt naar
recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
28 juni 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 Draps.

Nr. 364
3° KAMER - 28 juni 2004

1º MINDERVALIDEN - INTEGRATIETEGEMOETKOMING - ANDERE
VERSTREKKINGEN - CUMULATIE - AANVULLEND KARAKTER - VERHOGING VAN DE DAGUITKERING
VOOR INVALIDITEIT - HULP VAN DERDEN.
2º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING —
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - VERSTREKKINGEN - INVALIDE INVALIDITEITSUITKERING - VERHOGING VAN DE DAGUITKERING VOOR INVALIDITEIT - HULP VAN
DERDEN - FORFAITAIRE TEGEMOETKOMING - HULP VAN DERDEN - MINDERVALIDEN INTEGRATIETEGEMOETKOMING - CUMULATIE.
1º en 2° De verhoging van de daguitkering voor invaliditeit die wordt toegekend aan de
werknemer die geen persoon ten laste heeft maar die wel geacht wordt een persoon ten
laste te hebben en voor wie andermans hulp door de Geneeskundige raad voor
invaliditeit als onontbeerlijk is erkend, moet worden afgetrokken van de
integratietegemoetkoming, daar ze met die tegemoetkoming niet kan worden
samengevoegd1. (Art. 13, §1, eerste lid, 2° Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen)
(BELGISCHE STAAT – Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociaal Beleid T.
P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.03.0043.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 februari 2003 gewezen
door het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
II. Rechtspleging voor het Hof
1 Zie concl. O.M. in Pas. 2004, nr. 364; art. 13, §1, eerste lid, 2° Gehandicaptenwet
Tegemoetkomingen, vóór de opheffing ervan bij de Programmawet (I) 24 dec. 2002.
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Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan:
(....)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 13, §1, eerste lid, 2° van de wet van 27 februari 1987
betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten bepaalt dat de integratietegemoetkoming of de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt geweigerd
of verminderd indien de gehandicapte onder meer krachtens een andere Belgische wetgeving aanspraak heeft op uitkeringen die hun grond vinden in een gebrek aan of vermindering van de zelfredzaamheid;
Overwegende dat artikel 30, §1, tweede lid van het koninklijk besluit van 6 juli
1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming bepaalt dat voor het vaststellen van het recht op de integratietegemoetkoming geen rekening wordt gehouden met het bedrag van de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden toegekend aan een werknemer met persoon
ten laste in de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Overwegende dat artikel 10 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering ten voordele van de zelfstandigen
bepaalt dat het bedrag van de invaliditeitsuitkering varieert naargelang de gerechtigde al dan niet personen ten laste heeft;
Dat, krachtens artikel 12 van genoemd besluit, voor de bepaling of de gerechtigde tijdens het tijdvak van invaliditeit al dan niet personen ten laste heeft, artikel 225 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, bij analogie wordt toegepast;
Overwegende dat, krachtens voornoemd artikel 225, §1, eerste lid, 6°, als
werknemer met persoon ten laste wordt beschouwd de gerechtigde die niet ter
verpleging opgenomen is, niet is opgenomen in een instelling of dienst als bedoeld in artikel 34, 11° van de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet, niet is opgesloten in de gevangenis of niet is geïnterneerd in een inrichting voor sociale bescherming en voor wie hulp van derden door de Geneeskundige raad voor invaliditeit als onontbeerlijk is erkend doordat hij ten gevolge van zijn lichamelijke of
geestestoestand de gewone handelingen van het dagelijks leven niet alleen kan
verrichten;
Dat genoemd artikel 225, §1, tweede lid, preciseert dat de graad van de behoefte aan andermans hulp wordt bepaald door het totale aantal punten, toegekend volgens de handleiding die voor het ramen van de graad van zelfredzaamheid wordt gebruikt in de wetgeving betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan de mindervaliden;
Overwegende dat uit het geheel van die bepalingen volgt dat, wanneer een gehandicapte, met toepassing van het enkele artikel 225, §1, eerste lid, 6° van het
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koninklijk besluit van 3 juli 1996, invaliditeitsuitkeringen geniet, toegekend aan
de gerechtigden, die als werknemers met persoon ten laste worden beschouwd,
het verschil tussen het bedrag van die uitkeringen en dat van de uitkeringen die
zijn vastgesteld ten voordele van werknemers zonder persoon ten laste, een uitkering is die haar grond vindt in een gebrek aan of in een vermindering van zelfredzaamheid in de zin van artikel 13, §1, eerste lid, 2° van de wet van 27 februari
1987;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het bedrag van 90.770 frank niet het
bedrag van de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden is, maar overeenkomt met de verhoging van de invaliditeitsuitkering die met toepassing van
artikel 225, §1, eerste lid, 6° van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 aan eiser
wordt toegekend omdat hij hulp van derden krijgt;
Dat het arrest, daar het in strijd met het bepaalde in artikel 13, §1, eerste lid, 2°
van de wet van 27 februari 1987 beslist dat bedrag niet af te trekken van de integratietegemoetkoming, die bepaling schendt;
Dat, in zoverre, het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Gelet op artikel 1017, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
28 juni 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 365
3° KAMER - 28 juni 2004

BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GETUIGEN - AANBOD VAN BEWIJS DOOR GETUIGEN AFWIJZING - WETTIGHEID - VERMOEDENS.
De rechter wijst het aanbod van bewijs door getuigen wettig af, wanneer hij oordeelt dat het
tegendeel van de feiten waarop het aanbod van bewijs betrekking heeft reeds door
vermoedens vaststaat1. (Art. 915 Ger.W.)
(L.C.M. e.a. T. L.)

ARREST (vertaling)

1 Cass., 18 mei 1981, A.R. 3180, A.C. 1980-81, nr. 530; 18 jan. 2001, A.R. C.99.0234.F, nr. 36.
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(A.R. S.03.0120.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 juni 2003 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
De eiseressen voeren een middel aan:
(....)
IV. Beslissing van het Hof
In zoverre het cassatieberoep is ingesteld door de eerste eiseres:
Over de door verweerder tegen het cassatieberoep aangevoerde grond van nietontvankelijkheid volgens welke het cassatieberoep laattijdig is:
Overwegende dat krachtens artikel 1073 van het Gerechtelijk Wetboek, behoudens wanneer wet een kortere termijn bepaalt, de termijn om zich in cassatie te
voorzien drie maanden is te rekenen van de dag waarop de bestreden beslissing
is betekend;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
het bestreden arrest aan de eerste eiseres is betekend op 13 augustus 2003 en dat
het cassatieberoep pas op 20 november 2003 is ingesteld door de neerlegging ter
griffie van het Hof van het vooraf aan verweerder betekende verzoekschrift;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;
In zoverre het cassatieberoep is ingesteld door de tweede eiseres:
Beide onderdelen samen:
Overwegende dat de rechter het aanbod van bewijs door getuigen wettig afwijst wanneer hij, zoals te dezen, in feite en derhalve op onaantastbare wijze beslist dat de gegrondheid van het tegenovergestelde standpunt reeds door vermoedens is bewezen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres, teneinde de gegrondheid van
de aangevoerde dringende reden te bewijzen, subsidiair vorderde te mogen bewijzen dat drie personen die zij met name noemde, op 9 november 2000 "het
huisbezoek ontvingen van dokter B, die hun liet weten dat hij bij gezinsleden
[van verweerder] een aantal huisbezoeken had afgelegd zonder dringende reden
en voor 21 uur";
Overwegende dat het arrest erop wijst dat dokter B. in zijn verklaring bevestigt
dat alle prestaties wel degelijk hebben plaatsgehad na 21 uur;
Dat het arrest aldus de afwijzing van het door eiseres gedane aanbod van bewijs door getuigen regelmatig met redenen omkleedt en naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
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HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.
28 juni 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Draps en Geinger.

Nr. 366
2° KAMER - 29 juni 2004

RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE - TEGENSTRIJDIGE VERMELDINGEN - GEVOLG.
Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan vaststaat dat het bestreden
vonnis is gewezen en ondertekend door de rechters die de zaak hebben behandeld en
erover hebben geoordeeld, doet daaraan niet af dat het proces-verbaal van de
terechtzitting, waarop het vonnis is uitgesproken, een andere samenstelling van het
rechtscollege vermeldt1. (Art. 779 Ger.W.)
(B.)

ARREST

(A.R. P.04.0491.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 12 februari 2004 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean du Jardin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, vaststaat dat het bestreden vonnis is gewezen en ondertekend door de rechters die de
zaak hebben behandeld en erover hebben geoordeeld; dat daaraan niet afdoet dat
het proces-verbaal van de terechtzitting waarop het vonnis is uitgesproken, een
andere samenstelling van het rechtscollege vermeldt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
1 Zie Cass., 14 dec. 1993, A.R. 7169, nr. 524; 7 juni 1995, A.R. P.95.0164.F, nr. 279.
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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.
29 juni 2004 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter
– Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur-generaal – Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 367
2° KAMER - 30 juni 2004

1º HERHALING - WETTELIJKE HERHALING - AARD.
2º HERHALING - STAAT VAN WETTELIJKE HERHALING - GEVOLGEN.
3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — GEMIS AAN BELANG OF BESTAANSREDEN - GEMIS AAN
BELANG - VEROORDELENDE BESLISSING DIE DE STAAT VAN WETTELIJKE HERHALING NIET IN
AANMERKING NEEMT - OPENBAAR MINISTERIE - BELANG.
4º HERHALING - VEROORDELENDE BESLISSING DIE DE STAAT VAN
WETTELIJKE HERHALING NIET IN AANMERKING NEEMT - CASSATIEBEROEP OPENBAAR MINISTERIE - BELANG.
5º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR
FEITENRECHTER - BEGRIP - WETTELIJKE HERHALING - DATUM WAAROP DE VEROORDELING
ONDERGAAN OF VERJAARD IS.
6º HERHALING - ALGEMENE HERHALING - NIEUW WANBEDRIJF - TERMIJN - VIJF JAAR
- AANVANG VAN DE TERMIJN.
7º STRAF — VRIJHEIDSSTRAFFEN - TENUITVOERLEGGING - VOORLOPIGE
INVRIJHEIDSTELLING - AARD.
8º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAF — ALLERLEI - VRIJHEIDSSTRAF TENUITVOERLEGGING - VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - GEVOLGEN.
9º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING —
BEKLAAGDE EN VERDACHTE - BESLISSING DIE DE STAAT VAN WETTELIJKE HERHALING VERWERPT ONWETTIGHEID - GEVOLG.
1º Wettelijke herhaling vormt geen persoonlijke verzwarende omstandigheid, maar is een
toestand1.
1 Zie Cass., 25 april 2001, A.R. P.01.0111.F, nr. 231.
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2º De staat van wettelijke herhaling kan niet alleen leiden tot een verzwaring van de straf
tot boven het wettelijk bepaalde maximum en, in bepaalde gevallen, tot de uitspraak van
een maatregel tot terbeschikkingstelling van de regering; die staat brengt de
veroordeelde daarenboven automatisch, ten gevolge van de wet zelf, in een toestand die
ongunstiger is dan die van de dader die voor het eerst een misdrijf heeft gepleegd met
betrekking tot een eventuele voorwaardelijke invrijheidstelling en het herstel in eer en
rechten.
3º en 4° Het openbaar ministerie heeft belang om cassatieberoep in te stellen tegen de
veroordelende beslissing die de staat van wettelijke herhaling van een beklaagde niet in
aanmerking neemt, zelfs als diens veroordeling voor het overige, wettelijk verantwoord is.
5º Het middel dat de appèlrechters alleen verwijt hun beslissing niet naar recht te hebben
verantwoord wat de datum betreft waarop de veroordeling, die de grondslag is van de
staat van herhaling, ondergaan of verjaard is, oefent helemaal geen kritiek op de
beoordeling van feitelijke gegevens door de appèlrechters en de toetsing ervan vereist
geen enkele controle van feitelijke gegevens waarvoor het Hof van Cassatie niet
bevoegd is.
6º Artikel 56, tweede lid Sw., vereist dat voor de staat van algemene herhaling binnen een
termijn van vijf jaar een nieuw wanbedrijf wordt gepleegd; die termijn gaat in op de dag
waarop de veroordeelde zijn straf heeft ondergaan of op de dag waarop die straf is
verjaard2. (Art. 56, tweede lid Sw.)
7º De voorlopige invrijheidstelling is niet bij wet geregeld en is geen wijze van uitvoering
van de vrijheidsstraf, maar een ministeriële maatregel die op elk ogenblik kan worden
herroepen en die de schorsing beoogt van die strafuitvoering gedurende een
welbepaalde termijn tijdens welke de veroordeelde op de proef wordt gesteld; wanneer
de veroordeelde aldus wordt in vrijheid gesteld, vooraleer hij zijn straf volledig heeft
uitgezeten, in afwachting van een eventuele genademaatregel of voorlopige
invrijheidstelling, kan alleen verjaring verhinderen dat het gedeelte van de nog te
ondergane straf opnieuw wordt voltrokken.
8º Artikel 95, tweede lid Sw., is zowel van toepassing op de voorlopig in vrijheid gestelde
veroordeelde als op elke veroordeelde waarvan de straf is beginnen te verjaren voordat
hij werd opgesloten en voordat hij vervolgens zijn vrijheid terugkrijgt.
9º Vernietiging van de beslissing die de staat van herhaling afwijst, leidt tot vernietiging van
de beslissing over de straf en over de bijdrage tot het Bijzonder fonds tot hulp aan
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden3.
(Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Bergen T. P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0784.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 april 2004 op verwijzing
gewezen door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer, ten gevolge
van het arrest van het Hof van 28 januari 2004.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
2 Zie Cass., 23 okt. 1996, A.R. P.96.1244.F, nr. 399.
3 Zie voetnoot 1.
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III. Cassatiemiddelen
De eiser voert een middel aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. Over de door verweerder tegen het cassatieberoep aangevoerde grond van
niet-ontvankelijkheid, afgeleid uit de laattijdige neerlegging van de betekeningstukken ervan:
Overwegende dat het cassatieberoep aan de gedetineerde verweerder is betekend overeenkomstig artikel 418, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering, zoals blijkt uit een kanttekening in de verklaring van cassatieberoep; dat het
uittreksel uit de minuten van de griffie van het Hof van Beroep te Bergen waarop
die vermelding is aangebracht, in het dossier van de rechtspleging steekt en in de
door de griffier op 11 mei 2004 opgemaakte inventaris is opgenomen, dus vooraleer de termijnen bepaald in artikel 420bis van voormeld wetboek begonnen te
lopen;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die verweerder
schuldig verklaart:
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
C. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die de straf oplegt:
1. Over de door verweerder tegen het middel aangevoerde gronden van nietontvankelijkheid:
Overwegende dat verweerder die gronden van niet-ontvankelijkheid afleidt uit
het feit dat, enerzijds, de herhaling een verzwarende omstandigheid zou zijn die
niets te maken heeft met de wettigheid van de straf die hem door het bestreden
arrest is opgelegd, en, anderzijds, omdat het middel kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling van de appèlrechters;
Overwegende dat, enerzijds, de wettelijke herhaling geen persoonlijke verzwarende omstandigheid vormt, maar een toestand is; dat die niet alleen kan leiden
tot een verzwaring van de straf tot boven het wettelijk bepaalde maximum en, in
bepaalde gevallen, tot de uitspraak van een maatregel tot terbeschikkingstelling
van de regering; dat die staat de veroordeelde daarenboven automatisch, ten gevolge van de wet zelf, in een toestand brengt die ongunstiger is dan die van de
dader die voor het eerst een misdrijf heeft gepleegd, met betrekking tot een eventuele voorwaardelijke invrijheidstelling en het herstel in eer en rechten;
Dat het openbaar ministerie aldus belang heeft om cassatieberoep in te stellen
tegen de veroordelende beslissing die de wettelijke herhaling van een beklaagde
niet in aanmerking neemt, zelfs als diens veroordeling voor het overige wettelijk
verantwoord is;
Overwegende dat, anderzijds, het middel, dat de appèlrechters alleen verwijt
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hun beslissing niet naar recht te hebben verantwoord wat de datum betreft waarop de veroordeling, die de grondslag is van de herhaling, ondergaan of verjaard
was, geen enkele kritiek uitoefent op de beoordeling van feitelijke gegevens door
de appèlrechters en, voor zijn onderzoek, geen enkel onderzoek van feitelijke gegevens vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is; dat, inzonderheid, eiser (lees:
de verweerder) op bladzijde 9 van de eerste conclusie die hij voor de kamer van
inbeschuldigingstelling heeft neergelegd, een staat opmaakt van het aantal dagen
opsluiting die hij daadwerkelijk heeft ondergaan, en aldus, volgens zijn eigen
vaststellingen, bevestigt dat de hem toegekende invrijheidstelling niet was herroepen;
Overwegende dat die gronden van niet-ontvankelijkheid niet kunnen worden
aangenomen;
2. Over het middel:
Overwegende dat artikel 56, tweede lid van het Strafwetboek, vereist dat voor
de algemene herhaling binnen een termijn van vijf jaar een nieuw wanbedrijf
wordt gepleegd; dat die termijn ingaat op de dag waarop de veroordeelde zijn
straf heeft ondergaan of waarop die straf is verjaard;
Overwegende dat de voorlopige invrijheidstelling niet bij wet is geregeld en
geen wijze van uitvoering is van de vrijheidsstraf, maar een ministeriële maatregel die op elk ogenblik kan worden herroepen, en die de schorsing beoogt van
die strafuitvoering gedurende een welbepaalde termijn tijdens welke de veroordeelde op de proef wordt gesteld; dat wanneer de veroordeelde aldus in vrijheid
wordt gesteld, vooraleer hij zijn straf volledig heeft ondergaan, in afwachting
van een eventuele genademaatregel of voorwaardelijke invrijheidstelling, alleen
verjaring kan verhinderen dat het gedeelte van de nog te ondergane straf opnieuw wordt voltrokken;
Overwegende dat artikel 95, tweede lid van het Strafwetboek zowel van toepassing is op de voorlopig in vrijheid gestelde veroordeelde zoals op elke veroordeelde waarvan de straf is beginnen te verjaren voordat hij werd opgesloten en
voordat hij vervolgens zijn vrijheid terugkrijgt;
Overwegende dat, met toepassing van voormeld artikel 95, tweede lid, het gedeelte van de gevangenisstraf van drie jaar dat verweerder nog moest ondergaan
op het ogenblik van zijn voorlopige invrijheidstelling, vanaf die dag, onder de
verjaringstermijn van vijf jaar valt, zoals bepaald bij artikel 92, eerste lid van
voormeld wetboek, op welke termijn de tijd wordt toegerekend tijdens welke hij
meer dan twee jaar van zijn straf heeft ondergaan;
Overwegende dat, aldus, de appèlrechters hun beslissing dat de op 22 september 1995 aan verweerder verleende voorlopige invrijheidstelling een "wijze van
uitvoering van de straf" is en dat "de straf ten laatste in juni 1997 als ondergaan
dient te worden beschouwd", zodat "nu de feiten van onderhavige vervolging
meer dan vijf jaar na die termijn zijn gepleegd, de herhaling [...] niet bewezen
lijkt", niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat vernietiging van de beslissing die de herhaling afwijst, tot
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vernietiging leidt van de beslissing over de straf en over de bijdrage tot het Bijzonder fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het arrest, in zoverre het uitspraak doet over de straf en over de bijdrage tot het Bijzonder fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijke vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
30 juni 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Simont.

Nr. 368
VAKANTIEKAMER - 13 juli 2004

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE —
BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTBANK VAN KOOPHANDEL - GEWETTIGDE VERDENKING VERZOEK TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK - NIET KENNELIJK ONONTVANKELIJK - NEERLEGGING VAN
CONCLUSIE.
2º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE —
BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTBANK VAN KOOPHANDEL - GEWETTIGDE VERDENKING VERZOEK TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK - ZAAK MET EN ANDER VOORWERP EN EEN ANDERE
OORZAAK - TUSSENVONNIS - BEROEP - HERVORMING - GEVOLG.
3º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE —
BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTBANK VAN KOOPHANDEL - GEWETTIGDE VERDENKING VERZOEK TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK - VASTSTELLING VAN CONCLUSIETERMIJNEN - ANDERE
CONCLUSIETERMIJNEN DAN DIE DOOR PARTIJEN ZOUDEN ZIJN VOORGESTELD IN ONDERLING AKKOORD

- GEVOLG.
4º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE —
BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTBANK VAN KOOPHANDEL - GEWETTIGDE VERDENKING VERZOEK TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK - VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL AANVOERING VAN TUSSENKOMSTEN - GEVOLG.
5º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE —
BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTBANK VAN KOOPHANDEL - GEWETTIGDE VERDENKING VERZOEK TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK - GRIEVEN TEGEN BEPAALDE RECHTERS - GEVOLG.
6º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE —
BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTBANK VAN KOOPHANDEL - VERZOEK TOT ONTTREKKING VAN
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- GEWETTIGDE VERDENKING - VOORWAARDE.

1º Er zijn geen redenen om de conclusie neergelegd in uitvoering van het arrest van het
Hof dat het verzoek tot onttrekking niet kennelijk onontvankelijk verklaart, uit het debat te
weren. (Art. 656 Ger.W.)
2º Uit de omstandigheid dat het hof van beroep een vonnis waarbij, in het kader van de
vordering van de procureur des Konings tot faillietverklaring van een N.V., ambtshalve de
heropening der debatten wordt bevolen ten einde deze laatste toe te laten bepaalde
informatie en stukken over te leggen, teniet heeft gedaan, kan niet afgeleid worden dat,
noch de magistraten die kennis hebben genomen van voormelde zaak, noch de andere
magistraten van de rechtbank van koophandel niet met de nodige onafhankelijkheid en
onpartijdigheid kennis zouden kunnen nemen en oordelen in een zaak met een ander
voorwerp en een andere oorzaak waarbij de voormelde N.V. eveneens partij is. (Artt. 648
en 650 Ger.W.)
3º Noch uit de omstandigheid dat de rechtbank van koophandel de conclusietermijnen niet
zou hebben vastgesteld overeenkomstig de termijnen die door partijen zouden zijn
voorgesteld in onderling akkoord, noch uit de context waarin dit volgens de eisers
gebeurde, kan afgeleid worden dat de andere magistraten van de rechtbank niet langer
met de nodige onpartijdigheid en onafhankelijkheid kennis kunnen nemen van en
oordelen in de hangende procedure1. (Artt. 648 en 650 Ger.W.)
4º De door de verzoekers aangevoerde feitelijke elementen die "in hun samenhang en in
hun geheel genomen" zouden moeten aantonen dat de voorzitter van de rechtbank van
koophandel niet alleen zelf niet kan of niet wil zetelen in de hangende procedure, maar
tevens door zijn tussenkomsten blijk zou hebben gegeven van een gebrek aan
onpartijdigheid en onafhankelijkheid, mochten zij bewezen zijn, sluiten geenszins uit dat
de andere magistraten van de rechtbank van koophandel kennis kunnen nemen van de
zaak2. (Artt. 648 en 650 Ger.W.)
5º De door de verzoekers aangevoerde grieven tegen bepaalde rechters van de rechtbank
van koophandel ten persoonlijken titel strekken zich niet zonder meer tot de andere
rechters van dat rechtscollege uit3. (Artt. 648 en 650 Ger.W.)
6º Het verzoek tot onttrekking dient als ongegrond te worden afgewezen wanneer de
verzoekers niet aantonen dat het vermeende gebrek aan onpartijdigheid en
onafhankelijkheid bestaat in hoofde van alle rechters van de rechtbank waaraan de
verzoekers de zaak willen doen onttrekken4. (Artt. 648 en 650 Ger.W.)
(MORTIER N.V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0258.N)

I. Geding in Cassatie
Het Hof heeft bij arrest van 10 juni 2004 het verzoek tot onttrekking niet kennelijk onontvankelijk verklaard.
De voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Veurne heeft de verklaring
bedoeld in artikel 656, vierde lid van het Gerechtelijk Wetboek, op de uitgifte
van voormeld arrest gesteld, na overleg met de (aanwezige) leden van de rechtbank die met name genoemd worden.
1 Zie Cass., 28 mei 2004, A.R. C.04.0191.F, nr. 293.
2 Zie Cass., 5 jan. 1996, A.R. nrs. C.95.0358.F en C.95.0369.F, nr. 10.
3 Zie Cass., 9 nov. 2000, A.R. C.00.0592.F, nr. 612.
4 Zie Cass., 12 aug. 2003, A.R. C.03.0277.N, nr. 400.

1252

HOF VAN CASSATIE

13.7.04 - Nr. 368

De procureur des Konings te Veurne heeft zijn advies neergelegd ter griffie
van het Hof .
Mr. Johan Decadt en Mr. Els Leenknecht, handelend als curatoren van het faillissement van de NV M., hebben geconcludeerd.
Mr. Chis Declerck en Mr. Johan Vynckier, handelend als raadslieden van de
verzoekers tot onttrekking, hebben geconcludeerd.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Overwegende dat Mr. Johan Decadt en Mr. Els Leenknecht, handelend als curatoren van het faillissement van de NV M., hebben geconcludeerd in uitvoering
van het arrest van het Hof van 10 juni 2004;
Dat er aldus geen redenen zijn om hun conclusie uit het debat te weren;
Overwegende dat het Hof van Beroep te Gent bij arrest van 10 mei 2004 een
vonnis "teniet" heeft gedaan uitgesproken op 5 november 2003 in een zaak
A/03/00520 door de Rechtbank van Koophandel te Veurne, samengesteld uit de
heer P. Deseyne, rechter dienstdoend voorzitter en de heren R. Desmet en B. Florizoone, rechters in handelszaken, waarbij in het kader van de vordering van de
procureur des Konings te Veurne tot faillietverklaring van de NV. M. C., ambtshalve de heropening der debatten wordt bevolen ten einde deze laatste toe te laten bepaalde informatie en stukken over te leggen;
Dat uit die omstandigheid niet kan afgeleid worden dat, noch de magistraten
die kennis hebben genomen van voormelde zaak, noch de andere magistraten
van de Rechtbank van Koophandel te Veurne niet met de nodige onafhankelijkheid en onpartijdigheid kennis zouden kunnen nemen en oordelen in de zaak
A/03/00866 met een ander voorwerp en een andere oorzaak waarbij de NV M. C.
eveneens partij is;
Overwegende dat noch uit de omstandigheid dat ter zitting van 14 januari 2004
de Rechtbank van Koophandel te Veurne, samengesteld uit de heer P. Deseyne,
rechter dienstdoend voorzitter en de heren D. Desmet en B. Florizoone, rechters
in handelszaken, de conclusietermijnen niet zou hebben vastgesteld overeenkomstig de termijnen die door partijen zouden zijn voorgesteld in onderling akkoord,
noch uit de context waarin dit volgens de eisers gebeurde, kan afgeleid worden
dat de andere magistraten van de rechtbank niet langer met de nodige onpartijdigheid en onafhankelijkheid kennis kunnen nemen van en oordelen in de hangende procedure;
Overwegende dat de verzoekers een aantal feitelijke elementen aanvoeren die
" in hun samenhang en in hun geheel genomen" zouden moeten aantonen dat de
heer Dirk Vermeersch, voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Veurne,
niet alleen zelf niet kan of niet wil zetelen in de hangende procedure, maar tevens door zijn tussenkomsten blijk zou hebben gegeven van een gebrek aan onpartijdigheid en onafhankelijkheid;
Dat die feiten, mochten zij bewezen zijn, geenszins uitsluiten dat de andere
magistraten van de Rechtbank van Koophandel te Veurne kennis kunnen nemen
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van de zaak;
Dat immers de magistraten van een rechtscollege, in de uitoefening van hun
rechtsprekende functie, niet onderworpen zijn aan het hiërarchisch gezag van
hun korpschef, maar in alle onafhankelijkheid oordelen;
Overwegende dat de verzoekers geen grieven laten gelden tegen alle rechters
van de Rechtbank van Koophandel te Veurne ten persoonlijken titel;
Dat uit hetgeen hiervoor is gezegd volgt dat de grieven tegen bepaalde rechters
van die rechtbank zich niet zondermeer uitstrekken tot de andere rechters van dat
rechtscollege;
Dat de verzoekers niet aantonen dat het vermeende gebrek aan onpartijdigheid
en onafhankelijk bestaat in hoofde van alle rechters van de rechtbank waaraan de
verzoekers de zaak willen doen onttrekken;
Dat het verzoek tot onttrekking als ongegrond dient afgewezen;
Overwegende dat ingevolge de verwerping van het verzoek tot onttrekking, de
vordering van verzoekers de handelingen verricht voor de beslissing te vernietigen, zonder voorwerp is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het verzoek tot onttrekking;
Veroordeelt de verzoekers in de kosten.
Kosten begroot op nul euro.
13 juli 2004 - Vakantiekamer – Voorzitter: mevr. Bourgeois, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. C. Declerck, Kortrijk en J. Vynckier, Kortrijk.

Nr. 369
VAKANTIEKAMER - 27 juli 2004

1º JEUGDBESCHERMING - MAATSCHAPPELIJK VERSLAG EN MEDISCHPSYCHOLOGISCH DESKUNDIGENONDERZOEK - FINALITEIT.
2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - VERSCHRIJVING IN DE
BESTREDEN BESLISSING - VERBETERING DOOR HET HOF.
1º De stukken, in de voor de jeugdrechtbank geopende rechtsplegingen, die betrekking
hebben op de persoonlijkheid van de betrokken minderjarige en het milieu waarin hij
leeft, met name de maatschappelijke studies en de medisch-psychologische
onderzoeken, die met toepassing van artikel 50 van de Jeugdbeschermingswet werden
bevolen, willen enkel, in het belang van de minderjarige, de bestuursmodaliteiten over
zijn persoon of de middelen die voor zijn opvoeding of behandeling passend zijn
vaststellen. Zij mogen niet in het kader van strafrechtelijke vervolgingen worden
aangewend1. (Artt. 50 en 55 Jeugdbeschermingswet)
1 Cass., 12 mei 1999, A.R. P.99.0036.F, nr. 280.

1254

HOF VAN CASSATIE

27.7.04 - Nr. 369

2º Ter beoordeling van een cassatiemiddel, mag het Hof een verschrijving in de bestreden
beslissing verbeteren die duidelijk uit de tekst zelf van de beslissing blijkt2.
(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0912.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 26 april 2004 door het
Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer, is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert vier middelen aan in een memorie waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de strafrechtelijke beschikkingen van het arrest:
Over het eerste middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat krachtens de artikelen 50 en 55 van de Jeugdbeschermingswet, de stukken, in de voor de jeugdrechtbank geopende rechtsplegingen, die betrekking hebben op de persoonlijkheid van de betrokken minderjarige en het milieu waarin hij leeft, met name de maatschappelijke studies en de medisch-psychologische onderzoeken, die met toepassing van artikel 50 werden bevolen, in
het belang van de minderjarige, enkel de bestuursmodaliteiten over zijn persoon
of de middelen die voor zijn opvoeding of behandeling geschikt zijn, willen vaststellen;
Overwegende dat de algemene opzet van voormelde wet, in het bijzonder de
aldus omschreven finaliteit van die onderzoeken, die de daartoe noodzakelijke
inmenging in het privé- en familieleven rechtvaardigt en waarborgt, uitsluit dat
die stukken in het kader van strafrechtelijke vervolgingen worden gebruikt;
Dat het middel dat, in dit onderdeel, aanvoert dat artikel 55 van voormelde
wet, uit de context gelezen, "geen enkele restrictie oplegt aan de magistraat voor
wie gegevens worden aangevoerd die deel zouden uitmaken van een rechtspleging voor de jeugdrechtbank", faalt naar recht;
Wat het tweede en derde onderdeel samen betreft:
Overwegende dat, aangezien de in artikel 55 van de Jeugdbeschermingswet
bedoelde stukken niet mogen worden gebruikt in het kader van een strafvervolging, het aan de strafrechter staat ze uit het debat te weren en hij hieruit geen enkele inlichting mag halen;
2 Cass., 23 mei 2000, A.R. P.98.0241.N, nr. 314.
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Overwegende dat, uit de door eiser neergelegde conclusie blijkt dat hij voor
het hof van beroep verwees naar met name "verscheidene zeer verhelderende
stukken" uit het dossier voor de jeugdrechter waarbij de zaak door de procureur
des Konings aanhangig was gemaakt, om maatregelen van bewaring t.a.v. twee
van eisers kinderen te doen bevelen, en in voormelde conclusie de teneur ervan
weergaf;
Overwegende dat het hof van beroep, door te weigeren de argumenten van eiser die op deze stukken waren gegrond, in overweging te nemen, noch de wettelijke en grondwettelijke bepalingen heeft geschonden noch het algemeen rechtsbeginsel heeft miskend, die in het middel werden aangevoerd;
Dat die onderdelen niet kunnen worden aangenomen;
Wat het vierde onderdeel betreft:
Overwegende dat uit de vermeldingen van het arrest blijkt dat de appèlrechters
alleen "in zoverre zij steunen op stukken uit een rechtspleging voor de jeugdrechtbank die, met name, krachtens artikel 55 van de Jeugdbeschermingswet niet
wettig in het debat konden worden gebracht", geen acht hebben geslagen op de
door eiser in conclusie aangevoerde argumenten;
Dat het middel dat het hof van beroep verwijt "ambtshalve en zonder onderscheid" te hebben geweigerd "de door eiser aangevoerde gronden in hun geheel"
in aanmerking te nemen, feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest stelt dat "de in artikel 828, 8° van het Gerechtelijk
Wetboek bepaalde grond tot wraking niet van toepassing is op de deskundige die
meermaals in die hoedanigheid in dezelfde zaak is tussengekomen";
Overwegende dat uit die formulering en uit de teneur van voormeld artikel
828, 8° en 9°, blijkt dat het arrest ten gevolge van een verschrijving, die het Hof
mag verbeteren, punt 8° van dat artikel aanhaalt i.p.v. punt 9°, zoals bedoeld in
de conclusie van eiser;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat, het hof van beroep, door naast de in dit onderdeel weergegeven grond, aan te voeren dat "de rechtbank in onderhavig geval, naast de genuanceerde, uitvoerige en overeenstemmende adviezen van de verschillende gerechtelijke deskundigen, terecht haar overtuiging heeft gesteund op het coherente
karakter van de verklaringen van I. en C., enerzijds, en van de andere gezinsleden, anderzijds", de in het middel vermelde conclusie van eiser beantwoordt en
zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat beide onderdelen feitelijke grondslag missen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
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Veroordeelt eiser in de kosten.
27 juli 2004 - Vakantiekamer – Voorzitter: mevr. Bourgeois, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Echement – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaat: mr. N. Divry, Charleroi.

Nr. 370
VAKANTIEKAMER - 27 juli 2004

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — GEMIS AAN BELANG OF BESTAANSREDEN - GEMIS AAN
BESTAANSREDEN - ARREST WAARBIJ DE VOORLOPIGE HECHTENIS WORDT GEHANDHAAFD CASSATIEBEROEP - BESLISSING TOT VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK AFZONDERLIJKE BESLISSING WAARBIJ DE VOORLOPIGE HECHTENIS WORDT GEHANDHAAFD CASSATIEBEROEP - GELDIGHEID.
2º VOORLOPIGE HECHTENIS — CASSATIEBEROEP - BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP - GEMIS AAN BESTAANSREDEN - ARREST WAARBIJ DE VOORLOPIGE HECHTENIS
WORDT GEHANDHAAFD - CASSATIEBEROEP - BESLISSING TOT VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE
RECHTBANK - AFZONDERLIJKE BESLISSING WAARBIJ DE VOORLOPIGE HECHTENIS WORDT
GEHANDHAAFD - CASSATIEBEROEP - GELDIGHEID.
1º en 2° Het cassatieberoep gericht tegen een arrest waarbij de voorlopige hechtenis van
de eiser wordt gehandhaafd wordt zonder voorwerp wanneer na deze beslisssing eiser
wordt verwezen naar de correctionele rechtbank en, bij afzonderlijke beslissing, de
voorlopige hechtenis van eiser wordt gehandhaafd.
(K.)

ARREST

(A.R. P.04.1063.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 juli 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert in een memorie een middel aan. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de bestreden beslissing op het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen de beschikking van de raadkamer van 29 juni 2004, de
voorlopige hechtenis van eiser handhaaft;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt
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dat:
1. bij beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Hasselt uitgesproken op 9 juli 2004, eiser werd verwezen naar de correctionele
rechtbank;
2. bij afzonderlijke beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt uitgesproken op 9 juli 2004, de invrijheidstelling onder
voorwaarden van eiser werd bevolen;
3. het openbaar ministerie op 9 juli 2004 hoger beroep heeft ingesteld tegen de
sub 2 vermelde beschikking;
4. bij arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, gewezen op 22 juli 2004, de beroepen beschikking werd hervormd en de
voorlopige hechtenis van eiser wordt gehandhaafd;
Dat het cassatieberoep ingevolge voormeld arrest van 22 juli 2004 zonder
voorwerp is geworden, nu de voorlopige hechtenis gehandhaafd blijft krachtens
een andere titel;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Zonder acht te slaan op de memorie van eiser die geen betrekking heeft op het
voorwerp van het cassatieberoep,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten;
27 juli 2004 - Vakantiekamer – Voorzitter: mevr. Bourgeois, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaat: mr. J. Swennen, Hasselt.

Nr. 371
VAKANTIEKAMER - 10 augustus 2004

POLITIE - VRIJHEIDSBEROVING - VEILIGHEIDSFOUILLERING - IDENTITEITSCONTROLE VOORWAARDEN.
De omstandigheid alleen dat de gefouilleerde geen document heeft voorgelegd tijdens zijn
vrijheidsberoving, maakt van die fouillering nog geen veiligheidsfouillering
overeenkomstig art. 28, §1, 1° Wet 5 aug. 1992. (Art. 28, §1, 1° Wet 5 aug. 1992 op het
politieambt)
(O.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1105.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 juli 2004 gewezen door
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het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel:
Overwegende dat het aanhoudingsbevel dat tegen eiser is uitgevaardigd wegens heling, gegrond is op het feit dat hij tijdens een fouillering in het bezit van
documenten en voorwerpen van verdachte oorsprong werd aangetroffen;
Dat uit het arrest blijkt dat de politieambtenaren de fouillering hebben verricht
na eiser te hebben gevat, die door het slachtoffer van een agressie was herkend
als de dader ervan; dat hieruit tevens blijkt dat de fouillering plaatsgevonden
heeft voordat de procureur des Konings het bevel had uitgevaardigd hem van
zijn vrijheid te beroven;
Overwegende dat het arrest beslist "dat de politieambtenaren krachtens de bepalingen van artikel 28, §1 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt,
gemachtigd waren [eiser] te onderwerpen aan een veiligheidsfouillering, aangezien hij tijdens zijn arrestatie geen identiteitspapieren had voorgelegd";
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling op grond van die vermeldingen alleen niet wettig heeft kunnen beslissen dat de fouillering regelmatig
was;
Dat het middel wat dat betreft gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
10 augustus 2004 - Vakantiekamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaat: mr. B. Zammitto, Brussel.
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Nr. 372
BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND - 13 augustus 2004

1º RECHTSBIJSTAND - BURGERLIJKE ZAKEN - CASSATIEBEROEP - AANWIJZING VAN
EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE - ADVIES - NIET-ONTVANKELIJK MIDDEL - VERWERPING
VAN HET VOORDEEL VAN RECHTSBIJSTAND - BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND - GEGROND KARAKTER
VAN DE AANSPRAAK - VERZOEKER - RECHT OM DE RECHTSPRAAK VAN HET HOF VAN CASSATIE TE
BETWISTEN.
2º RECHTSBIJSTAND - BURGERLIJKE ZAKEN - CASSATIEBEROEP - AANWIJZING VAN
EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE DOOR DE STAFHOUDER VAN ZIJN ORDE - ADVIES VERWERPING - BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND - GEGROND KARAKTER VAN DE AANSPRAAK RECHT VAN TOEGANG - AANWIJZING VAN EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF DOOR HET BUREAU VOOR
RECHTSBIJSTAND.
1º Het bureau voor rechtsbijstand van het Hof van cassatie kan beslissen het voordeel van
rechtsbijstand te verlenen, door het advies van de advocaat bij het Hof van cassatie die
door de stafhouder van zijn orde is aangewezen, te verwerpen, wat de ontvankelijkheid
van het middel betreft, op grond dat de verzoekers het recht hebben rechtspraak van het
Hof van cassatie voor dit Hof te betwisten en dat hun uitlegging van de wet niet onredelijk
lijkt. (Art. 667 Ger.W.)
2º Het bureau voor rechtsbijstand van het Hof van cassatie kan een advocaat bij het Hof
aanwijzen om gratis zijn diensten te verlenen, wanneer het van oordeel is dat het advies
van de advocaat bij het Hof die door de stafhouder van zijn orde is aangewezen, niet lijkt
te moeten worden gevolgd en dat de verzoeker met een redelijke kans op slagen
cassatieberoep kan instellen. (Artt. 667 en 682 Ger.W.)
(S. e.a. T. FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN e.a.)

BESLISSING (vertaling)

(A.R. G.04.0064.F)

Het Bureau,
Na inzage van het op 6 mei 2004 ingeschreven verzoekschrift;
Gezien de bepalingen van de artikelen 664 en volgende van het Gerechtelijk
Wetboek;
Gezien het advies van Meester Lucien Simont, advocaat bij het Hof van Cassatie;
Op conclusie van Mevrouw de advocaat-generaal De Raeve;
Meester François-Xavier Horion in zijn middelen gehoord;
Overwegende dat de staat van behoeftigheid van de verzoekers is bewezen;
Overwegende dat het advies van de advocaat bij het Hof niet lijkt te moeten
worden nagevolgd in zoverre dit overweegt:
1) dat, krachtens artikel 1076 van het Gerechtelijk Wetboek, het cassatieberoep momenteel niet ontvankelijk zou zijn;
dat, uit het onderzochte arrest immers blijkt dat het op tegenspraak werd gewezen, op grond van artikel 747, §2 van het Gerechtelijk Wetboek;
2) dat het door verzoekers aangevoerde middel niet-ontvankelijk zou zijn, op
grond dat het berust op de bewering, die niet aan het Arbeidshof te Luik werd
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voorgelegd, dat de kinderbijslag niet volstaat om het geheel van de uitgaven met
betrekking tot de kinderen te dekken, wat een zuiver feitelijke kwestie is, die buiten de bevoegdheid van het Hof van Cassatie valt;
dat inderdaad, het voorgedragen middel, volgens hetwelk het onderzochte arrest artikel 20bis van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 schendt, door
te beslissen dat de gezinsbijslag in de inkomsten van de bloedverwanten in opgaande lijn dient te worden opgenomen, om te bepalen of de inkomsten van de
getroffene al dan niet hun voornaamste bron van inkomsten waren, mag worden
aangevoerd zonder voormelde feitelijke bewering te doen gelden;
Overwegende dat de verzoekers de rechtspraak van het Hof voor dit Hof mogen betwisten; dat hun uitlegging van voormeld artikel 20bis niet onredelijk lijkt;
Overwegende dat de verzoekers bijgevolg met een redelijke kans op slagen
cassatieberoep kunnen instellen; dat hun aanspraak rechtmatig lijkt in de zin van
artikel 667 van het Gerechtelijk Wetboek;
OM DIE REDENEN,
Verleent het voordeel van rechtsbijstand;
Duidt aan om hun diensten te verlenen:
Meester P. Van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van Cassatie,
Meester Ph. Schepkens, gerechtsdeurwaarder.
13 augustus 2004 - Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaat: mr. F.-X. Horion, Brussel.

Nr. 373
VAKANTIEKAMER - 24 augustus 2004

1º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN
VONNISGERECHTEN - POLITIERECHTBANK - VERZOEK TOT WIJZIGING VAN DE TAAL DER
RECHTSPLEGING - VERWIJZING NAAR DICHTSTBIJ GELEGEN ANDERSTALIGE POLITIERECHTBANK VONNIS WAARBIJ DEZE VERKLAART NIET GELDIG GEADIEERD TE ZIJN - BESLISSINGEN IN KRACHT VAN
GEWIJSDE - GEVOLG.
2º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — VONNISSEN EN
ARRESTEN. NIETIGHEDEN — ALGEMEEN.
1º Wanneer, nadat een vonnis van een politierechtbank met toepassing van art. 23,
Taalwet Gerechtszaken een bij haar aanhangige zaak naar een andere politierechtbank
heeft verwezen en deze rechtbank heeft geoordeeld dat zij niet regelmatig geadieerd was
daar in het vonnis van verwijzing geen melding was gemaakt van het art. 23, en de beide
beslissingen in kracht van gewijsde zijn gegaan, dient het rechtsgebied te worden
geregeld om het bevoegde vonnisgerecht aan te wijzen1. (Artt. 525 e.v. Sv.)
1 Zie Cass., 20 mei 1986, A.R. 487, A.C. 1985-1986, nr. 577. Regeling van rechtsgebied in
strafzaken veronderstelt dat er een geschil over rechtsmacht bestaat dat de procesgang belemmert
(Cass., 7 jan 1987, A.R. 5368, A.C. 1986-1987, nr. 268). Ongewoon aan de geannoteerde zaak is dat
de politierechtbank naar dewelke de zaak verwezen was niet heeft vastgesteld dat zij niet bevoegd
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2º De vermelding, in een arrest of vonnis van de artikelen Taalwet Gerechtszaken waarvan
toepassing wordt gemaakt, is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid 2. (Art. 41
Taalwet Gerechtszaken)
(Procureur des Konings te Turnhout inzake E.)

ARREST

(A.R. P.04.0994.N)

I. Voorwerp van het verzoek
De procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout
verzoekt om regeling van rechtsgebied naar aanleiding van:
- het vonnis, op 11 maart 2002 gewezen door de Politierechtbank van Turnhout;
- het vonnis, op 17 januari 2003 gewezen door de Politierechtbank te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Reden van het verzoek
Het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied is aan dit arrest gehecht en
maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de beklaagde wordt vervolgd wegens te Meerhout op 29
april 2000 A. verkeersovertreding, B. verkeersovertreding en C. bij een verkeersongeval onopzettelijk de dood te hebben veroorzaakt van een slachtoffer;
Overwegende dat bij het op verzet gewezen vonnis van 11 maart 2002 de Politierechtbank te Turnhout de zaak verwees naar de dichtstbijzijnde rechtbank van
dezelfde rang die de taal van de beklaagde gebruikt, meer bepaald de Politierechtbank te Brussel;
Overwegende dat bij op tegenspraak gewezen vonnis van 17 januari 2003 de
Politierechtbank te Brussel oordeelde dat ze niet regelmatig geadieerd was, daar
in het vonnis van de Politierechtbank van Turnhout geen melding werd gemaakt
van het artikel 23 Taalwet Gerechtszaken;
Overwegende dat de beide beslissingen in kracht van gewijsde zijn gegaan; dat
deze beslissingen een negatief geschil van rechtsmacht veroorzaken, dat de
voortgang van de rechtspleging belemmert;
Overwegende dat de vermelding in een arrest of vonnis van de artikelen Taalwet Gerechtszaken niet is voorgeschreven op straffe van nietigheid;
Dat de Politierechtbank te Brussel zich derhalve onterecht niet regelmatig geadieerd heeft verklaard;
was. Dit neemt niet weg dat er door de tegenstrijdige beslissingen een negatief conflict ontstaan was
dat de procesgang belemmert. Zie FAUSTIN HÉLIE, Traité de l'instruction criminelle, deel III, Brussel
1869, nr. 5418, 798 en het eerste arrest vermeld in voetnoot 20; P. C HAUVIN, "Règlement des juges" in
Rép. pén. Dalloz, deel VI, 1996, nr. 7.
2 Cass., 5 juni 1985, A.R. 4334, A.C. 1984-1985, nr. 604.
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OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Beslissende tot regeling van rechtsgebied,
Vernietigt het vonnis, op 17 januari 2003 gewezen door de Politierechtbank te
Brussel;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis;
Verwijst de zaak naar de Politierechtbank te Brussel, anders samengesteld.
24 augustus 2004 - Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal.

Nr. 374
VAKANTIEKAMER - 24 augustus 2004

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — AFSTAND — STRAFVORDERING VERKEERDE PREMISSE VAN DE VROEGTIJDIGHEID VAN HET CASSATIEBEROEP - GEVOLG.
2º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING IN
BELGIË - BESLISSING VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BETEKENING - DOEL CASSATIEBEROEP - TERMIJN.
3º INTERNATIONALE VERDRAGEN - VERDRAGENRECHT - BEËINDIGING VAN EEN
VERDRAG - OVEREENSTEMMING NA RAADPLEGING - TOEPASSING.
4º BENELUX — VERDRAGSBEPALINGEN - BENELUX-VERDRAG AANGAANDE DE
UITLEVERING EN DE RECHTSHULP IN STRAFZAKEN - BEËINDIGING - GRONDSLAG.
5º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING IN
BELGIË - BETROKKEN PERSOON VAN BELGISCHE NATIONALITEIT - ART. 5.1 BENELUX-VERDRAG
AANGAANDE DE UITLEVERING EN DE RECHTSHULP IN STRAFZAKEN - TOEPASSELIJKHEID.
6º BENELUX — VERDRAGSBEPALINGEN - BENELUX-VERDRAG AANGAANDE DE
UITLEVERING EN DE RECHTSHULP IN STRAFZAKEN - ART. 5.1 - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - BETROKKEN PERSOON VAN BELGISCHE NATIONALITEIT TOEPASSELIJKHEID.
1º De afstand van het cassatieberoep die op een verkeerde premisse van de
vroegtijdigheid van het cassatieberoep berust kan niet worden ingewilligd1.
2º De betekening waarvan sprake in art. 18, §1 Wet 19 dec. 2003 heeft geen ander doel
dan de termijn van het cassatieberoep te doen ingaan 2; de betrokken persoon kan
cassatieberoep aantekenen vanaf de dag van het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling tot de dag na de betekening van het arrest3. (Impliciete
oplossing).
1 Cass., 8 dec. 1992, A.R. 6639, nr. 776.
2 Zie Cass., 29 juli 1997, A.R. P.97.1045.F, nr. 320.
3 Zie R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Maklu 1999, nr. 938.
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3º en 4° Door de omzetting in hun nationale wetgeving van het Kaderbesluit van de Raad
van de Europese Unie van 13 juni 2002 hebben België en Luxemburg zich deels
teruggetrokken uit het Benelux-verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in
strafzaken; de eenparige goedkeuring van het Kaderbesluit door de lidstaten houdt een
raadpleging in in de zin van art. 54, b van het Verdrag van Wenen van 23 mei 19694.
5º en 6° Art. 5.1 Benelux-verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken,
luidens hetwelk de verdragsluitende partijen hun onderdanen niet uitleveren, is niet
toepasselijk op een door het Groothertogdom Luxemburg uitgevaardigd Europees
aanhoudingsbevel dat onder de bepalingen valt van de wet van 19 dec. 20035.
(D.)

ARREST

(A.R. P.04.1211.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 9 augustus 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie een middel voor. Dit middel is gesteld als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 167, §2 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet;
- artikelen 1, 5.1 en 49.3 tot 49.6 van het Verdrag van 27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom
Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, goedgekeurd bij wet van 1 juni 1964;
- artikel 44, §1, en voor zoveel als nodig §3 van de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel;
- artikelen 54, 59, 60 en 64 van het Verdrag van Wenen van 23 mei 1969 inzake het
verdragenrecht, goedgekeurd bij wet van 10 juni 1992, houdende goedkeuring van het
Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht, en van de Bijlage, opgemaakt te Wenen
op 23 mei 1969;
- artikelen 29, eerste lid, 31.1.b en 34.2.b van de geconsolideerde versie van het Verdrag van 7 februari 1992 betreffende de Europese Unie (PB. C 325 van 24 december
2002);
- artikel 31.1 van het Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de Lid4 Hetzelfde geldt in de verhouding met Nederland.
Luidens art. 74 van de Nederlandse wet van 29 april 2004 tot implementatie van het kaderbesluit van
de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van
overlevering tussen de lidstaten, in werking getreden op 12 mei 2004, komt deze wet in de plaats van
onder meer "afdeling I, en voor zover van toepassing, afdeling III van het op 27 juni 1962 te Brussel
tot stand gekomen Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het
Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden".
5 B. DEJEMEPPE, "La loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen", J.T. 2004, (112),
113.
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Staten (PB. L 190 van 18 juli 2002).
Bestreden beslissing
De kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Brussel (vakantiekamer - sectie II) beveelt in het arrest van 9 augustus 2004 de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel van 8 juni 2004 jegens eiser, zegt dat hij niet mag worden vervolgd, veroordeeld of van zijn vrijheid beroofd wegens enig ander voor de overlevering
begaan strafbaar feit dan dat welk de reden voor de overlevering is geweest en zegt dat de
overlevering afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde dat eiser, na te zijn berecht,
naar België moet worden teruggezonden teneinde hier de straf of veiligheidsmaatregel te
ondergaan die tegen hem in de uitvaardigende staat zou worden uitgesproken.
Het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, grondt zijn beslissing onder
meer op volgende motieven (arrest p. 2):
"Wat betreft de toepassing van het Beneluxverdrag van 27 juni 1962:
Overwegende dat de Kaderbesluiten van de Europese Unie zich opdringen aan de Verdragsluitende Staten, die in toepassing van artikel 34.2.c van het Verdrag houdende de
Europese Unie, verplicht zijn de bepalingen van de kaderbesluiten te implementeren in
hun nationale wetgeving (...);
Dat deze implementatie is gebeurd bij wet van 19 december 2003 en dat overeenkomstig artikel 44, §3 van deze wet de wet van 15 maart 1874 (wet op de uitleveringen) en de
bestaande instrumenten op het vlak van uitlevering enkel blijven gelden tussen lidstaten
die het Kaderbesluit 2002/584/JBZ niet zouden hebben omgezet;
Overwegende dat zowel België als Luxemburg voornoemd Kaderbesluit in hun nationale wetgeving hebben geimplementeerd, zodat tussen deze twee landen het Beneluxverdrag, voor zover het betrekking heeft op de uitlevering, niet meer van kracht is;
Overwegende dat de bestreden beschikking dan ook ten onrechte de niet-uitvoering van
het Europees aanhoudingsbevel heeft gebaseerd op'het nog steeds van toepassing zijnde
artikel 5.1 van het Beneluxuitleveringsverdrag';
Overwegende dat geen prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen dient gesteld te worden; dat vooreerst de termijn binnen dewelke het hof
uitspraak dient te doen het stellen van een prejudiciële vraag uitsluit; dat vervolgens de
prejudiciële vraag niet ter zake dienend is, om reden dat de andersluidende verdragsrechtelijke bepalingen duidelijk niet meer van kracht zijn".
Grieven
Het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, stelde vast dat op 8
juni 2004 een Europees aanhoudingsbevel werd uitgevaardigd door de onderzoeksrechter
te Luxemburg (Groot-Hertogdom Luxemburg) lastens eiser die de Belgische nationaliteit
bezit.
Op 27 juni 1962 sloten het Koninkrijk België, het Groot-Hertogdom Luxemburg en het
Koninkrijk Nederland een verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken. Dit verdrag werd goedgekeurd bij wet van 1 juni 1964 en trad in werking op 11 december 1967.
Luidens artikel 5.1 van dit Verdrag van 27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de
rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het GrootHertogdom Luxemburg
en het Koninkrijk der Nederlanden, leveren de Hoge Verdragsluitende Partijen hun onderdanen niet uit.
Zoals door eiser in conclusie aangevoerd (p. 2), diende de uitlevering van eiser, van
Belgische nationaliteit, aan het Groot-Hertogdom Luxemburg, dan ook overeenkomstig
dit artikel 5.1 van het Beneluxverdrag van 27 juni 1962 te worden geweigerd.
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Het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, oordeelde dat het
genoemde artikel 5.1 niet (meer) van toepassing was.
Eerste onderdeel
Luidens artikel 1 van genoemd Beneluxverdrag van 27 juni 1962 verbinden de Hoge
Verdragsluitende Partijen zich om, overeenkomstig de regels en onder de voorwaarden in
de volgende artikelen bepaald, waaronder genoemd artikel 5.1, elkander wederzijds de
personen uit te leveren die door de rechterlijke autoriteiten van de verzoekende Partij vervolgd worden ter zake van een strafbaar feit of gezocht worden tot tenuitvoerleging van
een straf of maatregel.
Onder afdeling 3 van Deel V van het Verdrag van Wenen van 23 mei 1969 inzake het
verdragenrecht, goedgekeurd bij wet van 10 juni 1992 houdende goedkeuring van het
Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht en van de Bijlage, wordt onder meer de
wijze van beëindiging van verdragen geregeld.
Zo bepaalt artikel 54 van dit Verdrag van 23 mei 1969 dat de beëindiging van een verdrag kan plaatsvinden a) overeenkomstig de bepalingen van het verdrag of b) te allen tijde
door overeenstemming tussen alle partijen na raadpleging van de andere verdragsluitende
Staten.
Overeenkomstig artikel 49.3 van het genoemde Beneluxverdrag van 27 juni 1962 kan
elk van de Hoge Verdragsluitende Partijen te allen tijde het verdrag opzeggen. Luidens artikel 49.4 van hetzelfde verdrag, geschiedt de opzegging door daarvan mededeling te doen
aan de twee andere Hoge Verdragsluitende partijen en krijgt ze rechtskracht zes maanden
nadat ze is meegedeeld. Zoals door eiser in conclusie (p. 2) aangevoerd en door het hof
van beroep niet ontkend, is het genoemde Beneluxverdrag van 27 juni 1962 nog niet opgezegd door partijen.
Het hof van beroep stelde evenmin vast, noch kon vaststellen dat, na raadpleging van
de andere verdragsluitende Staten, er overeenstemming was tussen alle partijen nopens de
beëindiging van het genoemde Beneluxverdrag van 27 juni 1962. Dergelijke overeenstemming tussen alle partijen nopens de beëindiging van het genoemde Beneluxverdrag
van 27 juni 1962 kon alleszins niet wettig worden afgeleid uit de implementatie, door België en Luxemburg van het Kaderbesluit 2002/584/JBZ genomen door de Europese Raad
van Ministers op 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten (PB. L 190, van 18 juli 2002). Het hof van beroep
stelde immers niet vast dat de (betwiste) overeenstemming zou zijn bereikt na raadpleging
van de andere verdragsluitende Staten, zoals vereist door artikel 54 van het genoemde
Verdrag van 23 mei 1969, noch stelde het hof van beroep vast dat ook het Koninkrijk der
Nederlanden zijn instemming zou hebben geuit nopens een beëindiging van het genoemde
Beneluxverdrag en volstaat een akkoord tussen bepaalde, doch niet alle, partijen van het
verdrag nopens de beëindiging van het verdrag niet.
Verder bepaalt artikel 59 van het genoemde Verdrag van 23 mei 1969 dat een verdrag
als beëindigd wordt beschouwd wanneer alle partijen bij dit verdrag een later verdrag sluiten betreffende hetzelfde onderwerp en a) uit het latere verdrag blijkt of anderszins vaststaat dat het de bedoeling van de partijen is de materie door dit verdrag te regelen, of b) de
bepalingen van het later verdrag dermate onverenigbaar zijn met die van het eerdere verdrag, dat het onmogelijk is de beide verdragen tegelijkertijd toe te passen. Het hof van beroep stelde niet vast, noch kon vaststellen, dat de Verdragsluitende Partijen (bij het genoemd verdrag van 27 juni 1962) later een nieuw verdrag sloten waarbij het hun bedoeling was dezelfde materie door dit verdrag te regelen of waarvan de bepalingen onverenigbaar zouden zijn met het Beneluxverdrag van 27 juni 1962.
Verder maakt artikel 60 van het Verdrag van 23 mei 1969 het in bepaalde gevallen mogelijk de beëindiging van een verdrag te bekomen ten gevolge van de schending van het
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verdrag door één van de partijen. Het hof van beroep stelde niet vast, noch kon het vaststellen, dat het genoemde Beneluxverdrag van 27 juni 1962 zou zijn beëindigd ten gevolge van een schending van het verdrag door één der partijen, zoals onder strikte voorwaarden voorzien in artikel 60 van het genoemde Verdrag van 23 mei 1969.
Tenslotte bepaalt artikel 64 van het Verdrag van 23 mei 1969 dat ingeval van een nieuwe dwingende norm van algemeen volkenrecht (het zogenaamd jus cogens), elk bestaand
verdrag dat in strijd is met deze norm nietig wordt en eindigt. Het hof van beroep stelde
niet vast, noch kon het vaststellen dat het genoemde Beneluxverdrag van 27 juni 1962
strijdig was met een nieuwe dwingende norm van algemeen volkenrecht.
Hieraan doet geen afbreuk de omstandigheid dat luidens artikel 44, §1 van de Wet van
19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel deze wet van toepassing is
op de aanhouding en de overlevering van een gezochte persoon op grond van een Europees aanhoudingsbevel tussen België en de andere lidstaten van de Europese Unie vanaf 1
januari 2004 en dat luidens de derde paragraaf van dezelfde bepaling slechts in het kader
van betrekkingen met de lid-Staten die het kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van de
Europese Unie van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lid-Staten niet hebben omgezet, de wet van 15 maart
1874 op de uitleveringen of de bestaande instrumenten op het stuk van de uitlevering van
toepassing blijven.
Zelfs wanneer de bij artikel 167, §2 van de gecoördineerde Grondwet vereiste instemming met een verdrag gegeven wordt in de vorm van een wet, vervult de wetgevende
macht bij het verrichten van deze handeling geen rechtscheppende taak; het conflict tussen een rechtsnorm vastgesteld bij een internationaal verdrag en een norm vastgesteld bij
een latere wet is dus geen conflict tussen twee wetten; de regel volgens welke een wet de
vroegere wet opheft in zover zij haar tegenspreekt, vindt geen toepassing wanneer er een
conflict is tussen een verdrag en een wet; wanneer het conflict bestaat tussen een internrechtelijke norm en een internationaalrechtelijke norm die, zoals te dezen, rechtstreekse
gevolgen heeft in de interne rechtsorde, moet de door het verdrag bepaalde regel voorgaan; deze voorrang volgt uit de aard zelf van het bij verdrag bepaald internationaal recht.
De kamer van inbeschuldigingstelling bij het Hof van Beroep te Brussel kon dan ook
niet wettig oordelen dat "de bestreden beschikking (..) ten onrechte de niet-uitvoering van
het Europees aanhoudingsbevel heeft gebaseerd op 'het nog steeds van toepassing zijnde
artikel 5.1 van het Beneluxuitleveringsverdrag' ".
Het hof van beroep miskent derhalve alle in het onderdeel aangehaalde wetsbepalingen.
Tweede onderdeel
In zoverre de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Brussel
zich in de bestreden beslissing beroept op het Kaderbesluit (2002/584/JBZ) van de Raad
van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten (PB. L 190 van 18 juli 2002), en de hieraan gegeven implementaties door het Koninkrijk België en het Groot-Hertogdom Luxemburg, afgezien van
het genoemde Beneluxverdrag van 27 juni 1962, is de beslissing niet wettig gerechtvaardigd.
Overeenkomstig artikel 34.2 van de geconsolideerde versie van het Verdrag van 7 februari 1992 betreffende de Europese Unie (PB. C 325 van 24 december 2002), neemt de
Raad, zoals omschreven in artikel 4 van dit Verdrag, maatregelen en bevordert de samenwerking, in een passende vorm en volgens passende procedures zoals bepaald in deze titel, die bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie en kan daartoe
met eenparigheid van stemmen op initiatief van elke Lid-Staat of van de Commisie ... b)
kaderbesluiten aannemen voor de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten. Deze kaderbesluiten zijn verbindend voor de
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Lid-Staten ten aanzien van het te bereiken resultaat, doch aan de nationale instanties
wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen te kiezen. Zij hebben geen rechtstreekse
werking.
Zoals door eiser in conclusie voor het Hof van Beroep te Brussel aangevoerd (p. 3) genieten kaderbesluiten derhalve geen rechtstreekse werking. Men kan zich derhalve niet op
een kaderbesluit beroepen om de werking van een rechtsgeldig gesloten en van kracht
zijnde verdrag uit te sluiten.
Bovendien weze vastgesteld dat luidens artikel 31.1 van genoemd Kaderbesluit
2002/584/JBZ de bepalingen van dit kaderbesluit per 1 januari 2004 in de plaats komen
van de overeenkomstige bepalingen van de terzake van uitlevering toepasselijke verdragen in de betrekkingen tussen de Lid-Staten, nader genoemd sub literae a tot e, waartoe
het genoemde Beneluxverdrag van 27 juni 1962 niet behoort.
Het genoemde kaderbesluit sluit derhalve zelf de verdere werking van het genoemde
Beneluxverdrag van 27 juni 1962 niet uit.
Tenslotte weze vastgesteld dat, zoals door eiser in conclusie voor het Hof van Beroep te
Brussel aangevoerd, het betreffende Kaderbesluit 2002/584/JBZ genomen werd in uitvoering van artikel 31.1 van de genoemde geconsolideerde versie van het Verdrag van 7 februari 1992 betreffende de Europese Unie, luidens hetwelk het gezamenlijk optreden inzake justitiële samenwerking in strafzaken, zoals bedoeld in artikel 29, eerste lid van dit verdrag, omvat ... b) het vergemakkelijken van uitlevering tussen Lid-Staten.
Het "vergemakkelijken van uitlevering tussen Lid-Staten" biedt niet de mogelijkheid
bestaande verbodsbepalingen inzake uitlevering, die gelden tussen lidstaten onderling, op
te heffen. Het vergemakkelijken van uitleveringen veronderstelt dat er al een uitlevering
mogelijk is tussen de lidstaten en dat de toepassing ervan eenvoudiger of minder moeilijk
wordt gemaakt.
De kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Brussel kon dienvolgens niet wettig oordelen dat ingevolge het genoemde kaderbesluit 2002/584/JBZ en de
hieraan gegeven implementaties door het Koninkrijk België en het Groot-Hertogdom
Luxemburg, het genoemde Beneluxverdrag van 27 juni 1962 niet van toepassing zou zijn
en schendt dienvolgens alle in dit onderdeel vermelde wetsbepalingen:

IV. Beslissing van het Hof
A. Afstanden van het cassatieberoep
Overwegende dat Mr. Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, namens eiser afstand zonder berusting doet van het op 9 augustus 2004 ingestelde cassatieberoep in zoverre dit voorbarig zou zijn omdat het werd ingesteld vooraleer de
beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling hem reeds was betekend;
dat Mr. Geinger namens eiser eveneens afstand doet van het op 11 augustus 2004
ingestelde cassatieberoep omdat dit berustte op de onjuiste veronderstelling dat
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling hem werd betekend op 10
augustus 2004;
Overwegende dat artikel 17, §5 van de Wet van 19 december 2003 betreffende
het Europees aanhoudingsbevel onder meer bepaalt:
"De beslissing omtrent het beroep wordt onverwijld medegedeeld aan de procureur-generaal en binnen vierentwintig uur betekend aan de betrokken
persoon";
Dat artikel 18, §1 van de vermelde wet bepaalt:
"Het openbaar ministerie en de betrokken persoon kunnen tegen de beslissing
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omtrent het beroep cassatieberoep instellen binnen een termijn van vierentwintig
uur, die ten aanzien van het openbaar ministerie begint te lopen op de dag waarop de beslissing is genomen en ten aanzien van de betrokken persoon op de dag
waarop zij hem wordt betekend";
Overwegende dat het vermelde artikel 18, §1, niet in enige nietigheid of sanctie voorziet; dat dit vormvereiste geen ander doel heeft dan de termijn van het
cassatieberoep te doen ingaan;
Overwegende dat er geen grond is om de afstand van het eerste cassatieberoep
in te willigen; dat de afstand van het tweede cassatieberoep moet worden ingewilligd;
B. Onderzoek van het middel in zijn geheel
Overwegende dat artikel 54 van het Verdrag van Wenen van 23 mei 1969 inzake het Verdragenrecht, goedgekeurd bij wet van 10 juni 1992, bepaalt:
"Beëindiging van een verdrag of het zich terugtrekken kan plaatsvinden:
a) [...]
b) te allen tijde door overeenstemming tussen alle partijen na raadpleging van
de andere Verdragsluitende Staten";
Overwegende dat artikel 31 van de geconsolideerde versie van het Verdrag
van 7 februari 1992 betreffende de Europese Unie, goedgekeurd bij wet van 26
november 1992, die voor alle lidstaten, waaronder België, Luxemburg en Nederland verbindend is, de Europese Gemeenschap de bevoegdheid verleent om gezamenlijk op te treden inzake de justitiële samenwerking in strafzaken betreffende onder meer:
"a) het vergemakkelijken en bespoedigen van de samenwerking tussen de bevoegde ministeries en de justitiële of gelijkwaardige autoriteiten van de Lid-Staten, onder andere wanneer dat dienstig is via Eurojust, met betrekking tot procedures en tenuitvoerlegging van beslissingen;
b) het vergemakkelijken van uitlevering tussen de Lid-Staten";
Dat krachtens artikel 34.2.b van het vermelde verdrag, de Raad van de Europese Gemeenschap, met éénparigheid van stemmen op initiatief van elke lidstaat of
van de Commissie, kaderbesluiten aanneemt voor de onderlinge aanpassing van
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten; dat het artikel
verder bepaalt dat die kaderbesluiten verbindend zijn voor de lidstaten ten aanzien van het te bereiken resultaat, doch aan de nationale instanties de bevoegdheid wordt gelaten vorm en middelen te kiezen, en, ten slotte, dat deze kaderbesluiten geen rechtstreekse werking hebben;
Overwegende dat artikel 32 van het Kaderbesluit van de Raad van 13 juni
2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten bepaalt:
"Vóór 1 januari 2004 ontvangen uitleveringsverzoeken worden verder beheerst
door de bestaande instrumenten betreffende uitlevering. Na 1 januari 2004 ontvangen verzoeken vallen onder de bepalingen die de lidstaten in overeenstemming met dit kaderbesluit aannemen. Elke lidstaat kan evenwel op het tijdstip
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van aanneming van dit kaderbesluit door de Raad verklaren dat hij als uitvoerende staat verzoeken betreffende feiten die zijn gepleegd voor een door hem bepaalde datum zal behandelen overeenkomstig de vóór 1 januari 2004 geldende
uitleveringsregeling. De bedoelde datum mag niet later vallen dan 7 augustus
2002. De verklaring wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen. Zij kan te allen tijde worden ingetrokken";
Overwegende dat de eenparige goedkeuring door de lidstaten van de Europese
Unie van het Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 een raadpleging inhoudt
in de zin van artikel 54, b van het Verdrag van Wenen;
Overwegende dat België en Luxemburg het Europees aanhoudingsbevel in hun
nationale wetgeving hebben omgezet: België bij wet van 19 december 2003, in
werking getreden op 1 januari 2004, en Luxemburg bij wet van 17 maart 2004,
in werking getreden op 26 maart 2004, wat Luxemburg betreft evenwel onder
voorbehoud van wat is bepaald in artikel 10.4 van de Luxemburgse wet;
Overwegende dat België en Luxemburg als lidstaten van de Europese Unie,
door de omzetting in hun nationale wetgeving van het Kaderbesluit van de Raad
van 13 juni 2002, zich overeenkomstig artikel 54, b van het Verdrag van Wenen
van 23 mei 1969 hebben teruggetrokken uit het tussen hen gesloten Verdrag van
27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken, in zoverre
dat verdrag betrekking heeft op de uitlevering, onder voorbehoud evenwel van
wat is bepaald in artikel 10.4 van de Luxemburgse wet;
Overwegende dat enerzijds het arrest derhalve niet moest vaststellen dat Nederland het vermelde Kaderbesluit in zijn nationale wet heeft omgezet bij wet
van 29 april 2004, in werking getreden op 12 mei 2004; dat anderzijds het arrest
op het Luxemburgse Europees aanhoudingsbevel van 8 juni 2004 terecht geen
toepassing meer maakt van het artikel 5.1 van het vernoemde Beneluxuitleveringsverdrag dat de uitlevering van eigen onderdanen uitsluit;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
C. Ambtshalve onderzoek van beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep ingesteld op 11 augustus
2004;
Verwerpt het cassatieberoep ingesteld op 9 augustus 2004;
Veroordeelt eiser in de kosten.
24 augustus 2004 - Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Geinger.

