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Nr. 446
1° KAMER - 1 oktober 2004

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — AANSLAGTERMIJNEN NIET AANGEGEVEN INKOMSTEN AAN HET LICHT GEBRACHT DOOR EEN RECHTSVORDERING BUITENGEWONE AANSLAGTERMIJN - BEREKENING.
Door voor te schrijven dat de nieuwe aanslag dient te worden gevestigd binnen twaalf
maanden, met ingang van de datum waarop tegen de beslissing over de rechtsvordering
geen verzet of voorziening meer kan worden ingesteld, legt art. 263, §2 W.I.B. (1964) de
uiterste datum vast waarvoor de aanslag, op straffe van verval, dient te worden
gevestigd; die bepaling verbiedt de administratie evenwel niet die aanslag te vestigen
vanaf het ogenblik waarop de rechtsvordering het bestaan van niet aangegeven of
bewimpelde inkomsten uitwijst, zelfs vóór de vermelde termijn is beginnen lopen1. (Art.
263, §1, 3° en §2, 3° W.I.B. 1964)
(V. e.a. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. F.02.0009.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 oktober 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middelen
De eisers voeren in hun verzoekschrift vier middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
(...)
3. Derde middel
Overwegende dat, krachtens artikel 263, §1, aanhef en onder 3° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) de belasting of de aanvullende belasting mag worden gevestigd zelfs nadat de in artikel 289 bepaalde termijn is verstreken, ingeval een rechtsvordering uitwijst dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven in een der vijf jaren vóór het jaar waarin de vordering is ingediend;
Dat, krachtens artikel 263, §2, in de gevallen bedoeld bij artikel 263, §1, 1°
van het WIB (1964) de belasting of de aanvullende belasting moet worden gevestigd binnen twaalf maanden te rekenen vanaf de datum waarop tegen de beslissing over de in §1, 3°, genoemde rechtsvordering geen verzet of voorziening
meer kan worden ingediend;
1 Cass., 17 okt. 1985, A.R. F.684.F, A.C. 1985-86, nr. 105.
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Dat die bepaling door voor te schrijven dat de nieuwe aanslag dient te worden
vastgesteld binnen twaalf maanden, met ingang van de datum waarop tegen de
beslissing over de rechtsvordering geen verzet of voorziening meer kan worden
ingesteld, op straffe van verval, de uiterste datum voor de vaststelling van de
aanslag vastlegt;
Dat die bepaling evenwel de administratie niet verbiedt die aanslag vast te stellen vanaf het ogenblik waarop de rechtsvordering het bestaan van niet aangegeven of bewimpelde inkomsten uitwijst, zelfs vóór de vermelde termijn is beginnen lopen;
Dat het middel dat ervan uitgaat dat die bepaling de administratie verbiedt de
belasting of de aanvullende belasting te vestigen vooraleer de beslissing over de
rechtsvordering in kracht van gewijsde is getreden, faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
1 oktober 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. V. Van Aelst, Brussel en Claeys Boúúaert.

Nr. 447
1° KAMER - 1 oktober 2004

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — ALLERLEI - ONDERZOEK
EN CONTROLE - PLICHTEN VAN DERDEN - DRAAGWIJDTE.
Behoudens het door art. 318, eerste lid W.I.B. (1992) aan de administratie opgelegde
verbod om in de rekeningen, boeken en documenten van de bank-, wissel-, krediet-, en
spaarinstellingen inlichtingen in te zamelen met het oog op het belasten van hun cliënten,
en behoudens in de gevallen waar hij door het beroepsgeheim is gehouden, moet de
derde tot wie de administratie zich bij toepassing van art. 322 W.I.B. (1992) wendt de
gevraagde inlichtingen verschaffen, ongeacht het feit of hij al dan niet eigenaar is van de
opgevraagde gegevens. (Artt. 318 en 322 W.I.B. 1992)
(BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën T. W.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs:
1. De ten deze betwiste aanslagen over de aj. 1995 en 1996 werden gevestigd op grond
van de inlichtingen die de taxatieambtenaar had opgevraagd bij de N.V. BANKSYS
waaruit bleek dat betalingen door klanten van verweerster niet werden gestort op de
bankrekening van de vennootschap, doch rechtstreeks op de rekening van de zaakvoerder.
2. Het bestreden arrest verklaart de betwiste aanslagen nietig omdat bedoelde
inlichtingen in verband met het elektronisch betalingssysteem op onwettige wijze werden
verkregen, nu “de N.V. Banksys als systeembeheerder geen eigenaar is van de
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elektronische gegevens die via haar installatie worden verwerkt en het haar dan ook
verboden is deze inlichtingen aan derden door te geven.”
3. In het enig middel voert eiser vooreerst schending aan van artikel 322 W.I.B. 1992
stellende dat de administratie krachtens deze wetsbepaling alle inlichtingen van derden
mag vorderen noodzakelijk om de juiste heffing van de belasting te verzekeren, en in de
wettekst geen voorwaarde wordt gesteld dat de derde ook eigenaar moet zijn van de
inlichtingen waarover zij kan beschikken.
4. De grief komt gegrond voor nu de appelrechters een voorwaarde toevoegen aan
artikel 322 W.I.B. 1992 die niet bij wet is voorzien.
5. Ten overvloede weze opgemerkt dat het bestreden arrest kennelijk steunt op een
passus uit de Com. I.B. nr. 322/7 waar gesteld wordt dat “de bepalingen van art. 318,
eerste lid W.I.B. 1992, die het verbod opleggen om in de rekeningen, boeken en
documenten van de financiële instellingen inlichtingen in te zamelen met het het oog op
het belasten van hun cliënten, niet mogen omzeild worden door zich te beroepen op de
bepalingen van art. 322 W.I.B. 1992”.
Zoals blijkt uit haar context, wordt met deze passus bedoeld dat de administratie zich
niet kan beroepen op artikel 322 W.I.B. om bij de financiële instellingen inlichtingen in te
zamelen met het oog op het belasten van hun cliënten. M.a.w. de verbodsbepaling van
artikel 318, eerste lid, primeert op art. 322 W.I.B.
Niets belet de administratie inlichtingen in te winnen over transacties via een
bankrekening bij derden. De fiscale rechtspraak van de hoven van beroep is overigens in
die zin gevestigd dat het bankgeheim slechts geldt voor de inlichtingen die worden
verzameld bij de financiële instelling ter plaatse, doch niet voor bankdocumenten die de
fiscale administratie op een andere wijze rechtsgeldig heeft verkregen (Antwerpen, 17
december 1996,F.J.F., nr. 97/76 en R.W. 1997-98, 4O5-4O7; Gent, 22 januari 1998,
F.J.F., nr. 98/172; Gent, 19 november 1997, F.J.F., nr. 98/82 (Kort Ged.); Gent, 22
november 1985, F.J.F., nr. 87/23).
Besluit: vernietiging.
ARREST

(A.R. F.02.0016.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 oktober 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 322 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (hierna afgekort WIB
1992);
- voor zover als nodig, artikel 318 van datzelfde wetboek, zoals van toepassing voor de
aanslagjaren 1995 en 1996.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, na te hebben gesteld dat de NV Banksys een overkoepelende orga-
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nisatie is die zich louter bezighoudt met het beschikbaar stellen van de betreffende apparatuur en instaat voor het effectieve verloop van het betalingsverkeer langs deze apparatuur, dat de NV Banksys de elektronisch geregistreerde betalingen met referentierekeningen bij de bank naar keuze van de gebruiker-handelaar regelt en zij enkel als louter systeembeherend tussenpersoon te beschouwen is, dat de administratie ten onrechte stelt dat
de NV Banksys optreedt als tussenpersoon bij betalingen, namelijk de betaling ontvangt
en doorstort op een door de belastingplichtige aangeduide bankrekening, dat de NV Banksys enkel een elektronisch betalingssysteem ter beschikking stelt, zijnde de verhuur/verkoop van een terminal, die aangesloten is op de centrale computer waarin de gegevens
worden verwerkt, dat de bepalingen van artikel 318, eerste lid WIB 1992, die het verbod
opleggen om in de rekeningen, boeken en documenten van de financiële instellingen in te
zamelen met het oog op het belasten van hun cliënten, niet mogen worden omzeild door
zich te beroepen op de bepalingen van artikel 322 WIB 1992 en dat artikel 318 WIB 1992
bepaalt dat "In afwijking van de bepalingen van artikel 317, en onverminderd de toepassing van de artikelen 315 en 316, is de administratie niet gemachtigd in de rekeningen,
boeken en documenten van de bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen inlichtingen in
te zamelen met het oog op het belasten van hun cliënten", beslist dat de administratie het
verbod om inlichtingen te verzamelen over transacties via een bankrekening bij een bankinstelling tracht te omzeilen door te trachten dezelfde inlichtingen te bekomen via het systeembeheer van het elektronisch betalingsverkeer, dat de NV Banksys niet kan beschouwd
worden als een financiële instelling die gestorte sommen ontvangt en doorstort, maar anderzijds als systeembeheerder geen eigenaar is van de elektronische gegevens die via haar
installatie worden verwerkt en het haar dan ook verboden is deze inlichtingen aan derden
door te geven, zodat alle inlichtingen in verband met het elektronisch betalingsverkeer op
een onwettige wijze werden verkregen en de op basis van deze gegevens gevestigde aanslagen nietig zijn.
Grieven
Artikel 318 WIB 1992 houdt een beperking in ten aanzien van artikel 317 WIB 1992 en
moet bijgevolg limitatief worden geïnterpreteerd zodat ten aanzien van de NV Banksys,
waarvan het bestreden arrest erkent dat zij niet valt onder de instellingen beoogd in artikel
318 WIB 1992, de verbodsbepaling van artikel 318 WIB 1992 niet kan worden aangevoerd en het bestuur met volledige toepassing van artikel 322 WIB 1992 van de NV
Banksys met betrekking tot een bepaalde belastingplichtige alle inlichtingen kan vorderen
die het bestuur nodig heeft om de juiste heffing van de belasting te verzekeren, zelfs indien de NV Banksys geen eigenaar is van de gevorderde inlichtingen, nu artikel 322 WIB
1992 geen voorwaarde ter zake bevat en geen onderscheid moet worden gemaakt waar de
wetgever geen onderscheid invoert.
Hieruit volgt dat, door te beslissen dat alle inlichtingen in verband niet het elektronisch
betalingsverkeer op onwettige wijze werden verkregen en de op basis van die gegevens
gevestigde aanslagen nietig zijn, het bestreden arrest artikel 322 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 schendt en voor zover als nodig artikel 318 van datzelfde wetboek.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 322 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), de administratie, wat een bepaalde belastingplichtige betreft, geschreven attesten mag inzamelen, derden horen, een onderzoek instellen
en binnen de door haar bepaalde termijn van natuurlijke of rechtspersonen, alsook van verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, alle inlichtingen vorderen
die zij nodig acht om de juiste heffing van de belasting te verzekeren;
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Dat behoudens de toepassing van artikel 318 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) en in de gevallen waar hij door het beroepsgeheim is gehouden, de derde tot wie de administratie zich wendt de gevraagde inlichtingen
moet verschaffen ongeacht het feit of hij al dan niet eigenaar is van de opgevraagde gegevens;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat:
1. de administratie een vraag tot inlichting heeft gericht aan de NV Banksys, te
weten "Gelieve op te geven op welk rekeningnummer de gestorte sommen door
Uw maatschappij ontvangen, moeten doorgestort worden, alsook een overzicht te
geven van deze stortingen";
2. de NV Banksys geen financiële instelling is, maar een overkoepelende organisatie die zich louter bezighoudt met het beschikbaar stellen van de betreffende
apparatuur en instaat voor het effectieve verloop van het betalingsverkeer langs
die apparatuur;
3. de NV Banksys als systeembeheerder geen eigenaar is van de elektronische
gegevens die via haar installatie worden verwerkt;
Dat de appèlrechters op grond hiervan oordelen dat het de NV Banksys verboden is de gevraagde inlichtingen aan derden door te geven, zodat de administratie
de gevraagde gegevens op onwettige wijze heeft verkregen en de op basis van
die gegevens gevestigde aanslagen nietig zijn;
Dat de appèlrechters door aldus te oordelen, artikel 322 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (1992) schenden;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre de fiscale voorziening
ontvankelijk wordt verklaard;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
1 oktober 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht.

Nr. 448
1° KAMER - 1 oktober 2004

1º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — AANSLAG VAN
AMBTSWEGE EN FORFAITAIRE AANSLAG - AANSLAG VAN AMBTSWEGE - BEWIJSVOERING - TEKENEN
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- TEGENBEWIJS.

2º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — BEWIJSVOERING —
TEKENEN OF INDICIËN VAN GEGOEDHEID - AANSLAG VAN AMBTSWEGE - TEGENBEWIJS.
1º en 2° Als de administratie een aanslag van ambtswege vestigt en daarbij de inkomsten
raamt op grond van tekenen en indiciën, volstaat het voor de belastingplichtige niet het
juiste bedrag van zijn inkomsten te bewijzen, maar moet hij tevens bewijzen dat de
uitgaven aangehaald in de indiciaire afrekening niet zijn bekostigd met inkomsten
belastbaar tijdens het in betwisting zijnde aanslagjaar1. (Artt. 341 en 351 W.I.B. 1992)
(BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën T. S.)

ARREST

(A.R. F.03.0038.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 1 april 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. 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 artikel 341 Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992)
bepaalt dat, behoudens tegenbewijs, de raming van de belastbare grondslag mag
worden gedaan volgens tekenen en indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten;
Dat deze tekenen en indiciën een vermoeden uitmaken dat door de belastingplichtige kan worden weerlegd door aan te tonen dat de aangehaalde uitgaven
niet zijn bekostigd door middel van belastbare inkomsten;
Overwegende dat artikel 351 Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992)
aan de administratie de mogelijkheid verschaft de aanslag ambtshalve te vestigen
op het bedrag van de belastbare inkomsten die zij kan vermoeden op grond van
de gegevens waarover zij beschikt;
Dat als hij ambtshalve is aangeslagen, het aan de belastingplichtige behoort het
bewijst te leveren van het juiste bedrag van de belastbare inkomsten en van de
andere te zijnen name in aanmerking komende gegevens;
Overwegende dat zowel in geval van een aanslag van ambtswege als in geval
van een aanslag gevestigd op grond van tekenen en indiciën de bewijslast bij de
belastingplichtige ligt;
Dat in de beide hypothesen evenwel de inhoud van de bewijslast die op de be1 Zie Cass., 2 jan. 1997, A.R. F.96.0074.F, A.C. 1997, nr. 3; Cass., 16 feb. 2001, A.R. F.99.0065.N,
A.C. 2001, nr. 95; Cass., 11 feb. 2002, A.R. F.00.0016.F, www.cass.be.
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lastingplichtige rust verschilt;
Dat bij een aanslag van ambtswege de belastingplichtige in de regel moet bewijzen wat het juiste bedrag van zijn inkomsten is, terwijl bij een aanslag op
grond van tekenen en indiciën de belastingplichtige moet aantonen dat de uitgaven die als teken en indicie zijn aangehaald niet zijn bekostigd door belastbare
inkomsten verworven tijdens het belastbaar tijdperk;
Overwegende dat als de administratie een aanslag van ambtshalve vestigt en
daarbij de inkomsten raamt op grond van het vermoeden bedoeld in artikel 341,
het voor de belastingplichtige niet volstaat het juiste bedrag van zijn inkomsten
te bewijzen, maar dat hij tevens moet bewijzen dat de uitgaven aangehaald in de
indiciaire afrekening niet zijn bekostigd met inkomsten belastbaar tijdens het in
betwisting zijnde aanslagjaar;
Overwegende dat de appèlrechters die oordelen dat de belastingplichtige die
van ambtswege is aangeslagen, aan de op hem rustende bewijslast heeft voldaan
door het bewijs te leveren van het juiste bedrag van zijn inkomsten, zonder dat
hij verplicht is het vooropgestelde indiciair tekort te verantwoorden, artikel 341
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) schenden;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
1 oktober 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht.

Nr. 449
3° KAMER - 4 oktober 2004

1º SOCIALE ZEKERHEID — ALGEMEEN - TOEPASSINGSGEBIED - UITBREIDING VAN WET
- THUISARBEIDERS - VERRICHTEN VAN ARBEIDSPRESTATIES - GELIJKAARDIGE VOORWAARDEN ALS
EEN ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDSGERECHTEN - BEOORDELING.
2º SOCIALE ZEKERHEID — ALGEMEEN - TOEPASSINGSGEBIED - UITBREIDING VAN WET
- THUISARBEIDERS - VERRICHTEN VAN ARBEIDSPRESTATIES - GELIJKAARDIGE VOORWAARDEN ALS
EEN ARBEIDSOVEREENKOMST - BEOORDELING - DRAAGWIJDTE.
1º De arbeidsgerechten oordelen onaantastbaar in feite op grond van de hen voorgelegde
feitelijke gegevens of thuiswerkers arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die
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van een arbeidsovereenkomst. (Art. 2, §1, 1° Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969)
2º De arbeidsgerechten mogen bij hun oordeel of de voorgelegde feitelijke gegevens in hun
geheel en in hun onderling verband genomen bewijzen dat de thuiswerkers arbeid
verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst, geen
rekening houden met gegevens die vreemd zijn aan de voorwaarden en omstandigheden
waarin de arbeid wordt verricht; zij mogen daarbij evenmin gegevens die niet vreemd zijn
aan die voorwaarden en omstandigheden, buiten beschouwing laten1. (Art. 2, §1, 1°
Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969; Art. 3, 4° K.B. 28 nov. 1969)
(KEMEL N.V. T. R.S.Z.)

ARREST

(A.R. S.04.0007.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 juni 2003 gewezen door
het Arbeidshof te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 2, §1, enig lid, 1° en 14 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschap-pelijke zekerheid der arbeiders;
- de artikelen 1, 2, 3, enig lid, 4°, dit laatste artikel zoals vervangen bij het koninklijk
besluit van 15 juni 1970, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- artikel 915 van het Gerechtelijk wetboek.
Aangevochten beslissing
De vierde kamer van het Arbeidshof te Antwerpen verklaart in het bestreden arrest van
27 juni 2003 eiseres' hoofdberoep ongegrond, bevestigt dienvolgens het bestreden vonnis,
veroordeelt aldus eiseres tot betaling van 140.395,53 euro als achterstallige bijdragen met
aankleven voor sociale zekerheid voor de periode van het derde en vierde kwartaal 1993,
voor de jaren 1994, 1995 en 1996, voor het eerste en tweede kwartaal 1997 en voor het
eerste kwartaal 1998 en verwijst eiseres, mede door bevestiging van de beslissing van de
eerste rechter, in alle kosten van het geding.
Het arbeidshof grondt deze beslissing op de volgende motieven:
"4.2.1. Het toepassingsgebied van de R.S.Z.-wet:
De sociale zekerheidswetgeving van 27 juni 1969 is van toepassing op de werkgevers
en werknemers die door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden; voor het bestaan van
een arbeidsovereenkomst is vereist dat een verbintenis tot het verrichten van bepaalde arbeid tegen loon en in ondergeschiktheid is aangegaan.
1 Cass., 8 maart 2004, A.R. S.02.0116.F, nr. 130.
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Het toepassingsgebied van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders werd uitgebreid tot een aantal personen die, zonder door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst.
De bedoeling was de socialezekerheidsregeling voor werknemers uit te breiden tot personen die sociaal-economisch beschouwd in een gelijkaardige toestand verkeren als werknemers, doch van wie het ondergeschikt verband juridisch niet altijd kan worden bewezen
omwille van de aard van de door hen gesloten overeenkomst (...).
Artikel 3, 4° van het koninklijk besluit van 28 november 1969, voorziet dat de toepassing van de R.S.Z.-wet verruimd wordt tot: 'de personen die, op een door hen gekozen
plaats in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst grondstoffen of
gedeeltelijk afgewerkte producten bewerken die één of verschillende handelaars hun hebben toevertrouwd en die alleen werken of gewoonlijk ten hoogste vier helpers tewerkstellen, alsmede tot die handelaars'.
Voor deze uitbreiding is een gezagsverhouding, noodzakelijk voor het bestaan van een
arbeidsovereenkomst, niet vereist (...).
Wel is vereist dat de huisarbeiders arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als
die van een arbeidsovereenkomst, d.w.z. dat zij praktisch onder dezelfde voorwaarden als
werknemers moeten werken (...).
Onder de term 'in gelijkaardige voorwaarden' dient verstaan te worden de concrete 'arbeidsomstandigheden en -voorwaarden', waarin gewerkt wordt, dus los van de vormelijke
gegevens zoals inschrijving in het handelsregister, aanvraag van een B.T.W.-nummer, aflevering van een factuur voor het geleverde werk, een aansluiting bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen, de aangifte van de inkomsten als zelfstandige (...).
In huidig geschil betwisten partijen niet dat de 'medewerkers' arbeidden op 'een door
hen gekozen plaats', noch dat hun arbeid erin bestond 'grondstoffen of gedeeltelijk afgewerkte producten te bewerken die een of verschillende handelaars hun hebben toevertrouwd', noch dat zij 'alleen werken of gewoonlijk ten hoogste vier helpers tewerkstellen',
zoals omschreven in voormeld artikel 3, 4° van het R.S.Z.-besluit.
Enkel dient derhalve nog nagegaan te worden of zij zulks deden 'In gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst':
4.2.2. Beoordeling in concreto
Uit een analyse van de concrete voorwaarden en omstandigheden waarin de prestaties
door de thuiswerkers werden geleverd voor (eiseres) volgt dat eerstgenoemden wel degelijk moeten beschouwd worden als personen die, op een door hen gekozen plaats, in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst werkten.
Het door de sociale inspectie uitgevoerde onderzoek - gebaseerd op de gelijkluidende
verklaringen van de afgevaardigde bestuurder van (eiseres) en drie thuisarbeiders - toont
immers aan:
- dat (eiseres) mensen selecteert op basis van een sollicitatiegesprek om het werk (uitsluitend handenarbeid) - bestaande uit het manueel verwerken van allerlei reclamemonsters of campagnes (kleven van stalen in een folder, in omslag steken en verzendklaar maken van mailings) - bij hen thuis uit te voeren;
- dat (eiseres) alle benodigde materialen voor het uitvoeren van dit werk (lijm, omslagen, verpakkingsdozen) ter beschikking stelde;
- dat (eiseres) strikte richtlijnen en instructies gaf met betrekking tot de wijze waarop
dat werk moest uitgevoerd worden; daartoe werd een voorbeeld meegegeven aan de thuiswerkers en er was geen ruimte voor creativiteit;
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- dat de thuiswerkers binnen een vooraf opgegeven termijn de afgewerkte materialen
dienden binnen te leveren bij (eiseres);
- dat (eiseres) niet alleen sporadisch toezicht uitoefende tijdens de werkzaamheden (...)
maar ook controle uitvoerde op het uitgevoerde werk, bij wijze van steekproef werden enkele dozen op hun kwaliteit gecontroleerd; op de afgewerkte dozen dienden de huisarbeiders hun initialen, nummer en inhoud te noteren zodat (eiseres) kon toezien wie het werk
had uitgevoerd; indien het werk niet behoorlijk was uitgevoerd werden de dozen teruggestuurd naar de betrokken huisarbeider met opdacht het werk opnieuw uit te voeren;
- dat (eiseres), zonder inspraak van de huisarbeiders, éénzijdig een stukprijs bepaalde;
- dat (eiseres) ten overstaan van de opdrachtgevers alle verantwoordelijkheid droeg;
- dat de uitbetaling van de huisarbeiders maandelijks gebeurde op basis van een door
hen ingevulde prestatiefiche, en dit per overschrijving of per cheque. Uit voormelde feitelijke elementen blijkt duidelijk dat door de thuisarbeiders een verbintenis werd aangegaan
tot het verrichten van bepaalde arbeid en tegen loon en dat gearbeid werd 'in gelijkaardige
voorwaarden' als die van een arbeidsovereenkomst.
Vermits een verhouding van ondergeschiktheid, die noodzakelijk is voor het bestaan
van een arbeidsovereenkomst, niet moet bestaan wanneer het gaat om arbeid verricht 'in
gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsover-eenkomst', is het facultatief karakter van het werk - afgeleid uit de vaststelling dat (eiseres) niet verplicht is werk te verschaffen en de thuisarbeiders de mogelijkheid hebben om het werk te weigeren - ten deze
in rechte niet beslissend ter beoordeling van de gelijkaardige voorwaarden als die van een
arbeidsovereenkomst.
De ingeroepen vrijheid om verlof te nemen zonder enig voorafgaandelijk overleg en de
vrijheid om voor anderen te werken heeft eveneens betrekking op het al dan niet bestaan
van een band van ondergeschiktheid en is evenmin relevant.
Het in ondergeschikte orde geformuleerde getuigenbewijs dient derhalve, bij gebrek
aan enige relevantie, te worden afgewezen.
(...)
Rekening houdend met alle voormelde elementen bewijst (verweerder) op afdoende
wijze dat de huisarbeiders van (eiseres) prestaties leverden binnen de omschrijving van artikel 3, 4° van het koninklijk besluit van 28 november 1969, zodat de eerste rechter terecht de initiële vordering van (verweerder) - tot betaling van de sociale zekerheidsbijdragen, bijdrageopslagen en intresten betreffende het derde kwartaal 1994 tot en met het
tweede kwartaal 1997, alsmede de vakantiebijdragen voor de jaren 1993 tot en met 1997 gegrond verklaarde".
Grieven
Overeenkomstig artikel 1, §1 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders vindt
deze wet toepassing op de werknemers en de werkgevers die door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden.
Luidens artikel 2, §1, enig lid, 1° van dezelfde wet kan de Koning, bij in Ministerraad
overlegd besluit, en na het advies van de Nationale Arbeidsraad te hebben ingewonnen,
onder de voorwaarden die hij bepaalt, de toepassing van deze wet uitbreiden tot de personen die, zonder door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, tegen loon arbeidsprestaties onder het gezag van een ander persoon verrichten of die een arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden, als die van een arbeidsovereenkomst.
Overeenkomstig artikel 2 (behorend tot hoofdstuk 1) van het koninklijk besluit van 28
november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluit-
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wet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders wordt
de toepassing van voornoemde wet verruimd en beperkt overeenkomstig het bepaalde in
de afdelingen 1, 2 en 2bis van dit hoofdstuk.
Luidens artikel 3, enig lid, 4° (behorend tot afdeling 1 van genoemd hoofdstuk I) van
het voormelde koninklijk besluit van 28 november 1969 (zoals vervangen bij koninklijk
besluit van 15 juni 1970) wordt de toepassing van de wet van 27 juni 1969 verruimd tot
de personen die op een door hen gekozen plaats in gelijkaardige voorwaarden als die van
een arbeidsovereenkomst grondstoffen of gedeeltelijk afgewerkte producten bewerken die
één of verschillende handelaars hun hebben toevertrouwd en die alleen werken of gewoonlijk ten hoogste vier helpers tewerkstellen, alsmede tot die handelaars. De arbeidsgerechten beslissen op grond van de hen voorgelegde feitelijke gegevens of thuiswerkers arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst; die beoordeling valt in beginsel buiten het toezicht van uw Hof; de rechter mag evenwel geen
rekening houden met gegevens die niets te maken hebben met de voorwaarden en omstandigheden waarin de arbeid wordt verricht; evenmin mag de rechter bij zijn beoordeling
van de gelijkaardigheid van de voorwaarden van de arbeidsprestaties met de voorwaarden
van een arbeidsovereenkomst, door partijen regelmatig aangevoerde feitelijke elementen
buiten beschouwing laten, wanneer deze relevant zijn voor de beoordeling van deze gelijkaardigheid van de arbeidsvoorwaarden.
Na er te hebben op gewezen dat onder gelijkaardige voorwaarden als bedoeld in bovengenoemde wetsbepaling, moest worden verstaan gelijkaardige juridische voorwaarden,
voerde eiseres aan dat in onderhavige zaak "diverse omstandigheden er precies op wijzen
dat er in casu totaal geen gelijkaardige juridische voorwaarden zijn en integendeel alle feiten duidelijk het tegendeel aantonen."
Eiseres wees er aldus op (1) dat er een vrijheid voorhanden was om de aangeboden arbeidsprestaties al dan niet te leveren en preciseerde in dat verband:
"De rechtspraak is van oordeel dat indien men de mogelijkheid heeft om de aangeboden
arbeidsprestaties te weigeren, er geen sprake kan zijn van een arbeidsovereenkomst.
Een arbeidsovereenkomst impliceert immers continue prestaties waarbij de werknemer
er toe verplicht is op regelmatige wijze voor zijn werkgever te arbeiden en de werkgever
evenzeer ertoe gehouden is de werknemer constant arbeid te verschaffen. (...)
In casu hebben de betrokken personen allen de mogelijkheid om een aangeboden opdracht te weigeren.
Tijdens het administratief onderzoek werden enkele verklaringen afgenomen van betrokken personen. Zij verklaren allen dat zij vrij waren het werk al dan niet te aanvaarden.
(...)
Ook uit de verklaringen die (eiseres) bijbrengt, blijkt overduidelijk dat de personen die
werken voor (eiseres), vrij waren om werk al dan niet te nemen, o.a. (...).
Ook de RSZ erkent dat de betrokken thuiswerkers het recht hebben om werk te weigeren (...)".
Eiseres onderstreepte vervolgens (2) dat er geen verplichting bestond in hoofde van (eiseres) om werk te verschaffen. Eiseres preciseerde in dat verband:
"(Eiseres) heeft geen verplichting om werk te verschaffen. Een arbeidsovereenkomst
impliceert nochtans continue prestaties waarbij de werkgever ertoe gehouden is de werknemer constant arbeid te verschaffen.
Indien er geen verplichting bestond om werk te verschaffen, kan er bezwaarlijk sprake
zijn van gelijkaardige voorwaarden als een arbeidsovereenkomst. (...) Slechts als er werk
was, contacteerde en contacteert (eiseres) de betrokken personen, maar zij heeft desaangaande geen enkele verplichting".
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Eiseres wees er eveneens op (3), onder verwijzing naar verschillende verklaringen, dat
de betrokken personen de vrijheid genoten verlof te nemen wanneer ze wilden en preciseerde in dat verband:
"De betrokken personen konden en kunnen verlof nemen wanneer ze dat willen. Enig
voorafgaandelijk overleg is hierover niet nodig, hetgeen wel het geval is bij een arbeidsovereenkomst".
Eiseres benadrukte tenslotte (4), onder verwijzing naar bepaalde verklaringen, dat de
betrokkenen de vrijheid genoten om voor anderen te werken en preciseerde in dat verband:
"In het algemeen beschouwen de rechtsleer en de rechtspraak dat de mogelijkheid om
ook voor anderen te werken een belangrijke aanduiding is van gebrek aan ondergeschiktheid. (...) De betrokkenen hadden de mogelijkheid ook voor anderen te werken. Trouwens
velen van hen deden dat. Verschillende onder hen hadden immers een full-time job en deden het werk bij (eiseres) als bijverdienste".
Eiseres bood, bovendien in ondergeschikte orde in haar appelconclusie, in toepassing
van artikel 915 van het Gerechtelijk wetboek, het bewijs aan van feiten die ertoe strekten
te staven dat de betrokken personen niet onder gelijkaardige voorwaarden als een arbeidsovereenkomst hun prestaties leverden, en met name dat:
"- de thuiswerkers de vrijheid hadden de aangeboden arbeidsprestaties al dan niet te
doen;
- de afwezigheid van verplichting in hoofde van (eiseres) om werk te geven;
- de vrijheid van de thuiswerkers om verlof te nemen;
- de vrijheid van de thuiswerkers om voor anderen te werken;
- de mogelijkheid voor de thuiswerkers om zich te laten vervangen en/of tot aanwerving over te gaan van eigen personeel;
- volledige vrijheid in organisatie van het werk".
De vier hierboven vermelde, door eiseres aangevoerde elementen, te weten (1) de vrijheid om de aangeboden arbeidsprestaties al dan niet te leveren, (2) de afwezigheid van
verplichting in hoofde van de vennootschap om werk te leveren, (3) de vrijheid in hoofde
van de betrokkenen om verlof te nemen wanneer ze willen en (4) de vrijheid om voor anderen te werken, houden niet louter verband met de mogelijke ondergeschiktheid waarin
de prestaties moeten geleverd worden, doch hebben betrekking op de al dan niet gelijkaardigheid van de voorwaarden waarin de prestaties moeten geleverd worden met die van
een arbeidsovereenkomst.
Het arbeidshof kon dienvolgens niet wettig de betreffende omstandigheden als niet relevant weren bij zijn beoordeling en kon evenmin het in dat verband geformuleerde bewijsaanbod om dezelfde reden afwijzen.
Het arbeidshof heeft bijgevolg ten onrechte een aantal gegevens bij zijn beoordeling geweerd en een aanbod van bewijs door getuigen in dat verband afgewezen door een motief
dat onwettig is, nu de onder aanbod van bewijs geplaatste feiten wél te maken hebben met
de voorwaarden en omstandigheden waarin de arbeid wordt verricht.
Het arbeidshof schendt bijgevolg alle in de aanhef van het middel aangewezen wetsbepalingen.

IV. Beslissing van het Hof:
Overwegende dat, luidens artikel 3, 4° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
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arbeiders, de sociale zekerheid voor werknemers toepasselijk is op de personen
die, op een door hen gekozen plaats, in gelijkaardige voorwaarden als die van
een arbeidsovereenkomst, grondstoffen of gedeeltelijk afgewerkte producten bewerken die één of verschillende handelaars hun hebben toevertrouwd en die alleen werken of gewoonlijk ten hoogste vier helpers tewerkstellen, alsmede op die
handelaars;
Overwegende dat de arbeidsgerechten, op grond van de hun voorgelegde feitelijke gegevens, oordelen of thuiswerkers arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst;
Dat zij daarbij onaantastbaar in feite oordelen;
Dat de arbeidsgerechten bij hun oordeel of de voorgelegde feitelijke gegevens
in hun geheel en in hun onderling verband genomen bewijzen dat de thuiswerkers arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst, geen rekening mogen houden met gegevens die vreemd zijn aan de
voorwaarden en omstandigheden waarin de arbeid wordt verricht;
Dat zij daarbij evenmin gegevens die niet vreemd zijn aan die voorwaarden en
omstandigheden, buiten beschouwing mogen laten;
Dat de vrijheid van thuiswerkers om de hun aangeboden prestaties niet te leveren, de afwezigheid van een verplichting voor de werkgever om werk te geven
en de vrijheid van de thuiswerkers om voor anderen te werken, niet vreemd zijn
aan de voorwaarden en omstandigheden waarin arbeid wordt verricht;
Overwegende dat het arrest beslist dat de thuisarbeiders die voor eiseres werken, arbeiden in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst;
Dat zij die beslissing onder meer laten steunen op de overwegingen dat:
1. een verhouding van ondergeschiktheid van de thuiswerkers niet vereist is;
2. daarom het facultatief karakter van het werk, afgeleid uit de vaststelling dat
eiseres niet verplicht is werk te verschaffen en de thuisarbeiders de mogelijkheid
hebben om het werk te weigeren, te dezen niet beslissend is ter beoordeling van
de gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsover-eenkomst;
3. de ingeroepen vrijheid om verlof te nemen zonder enig voorafgaandelijk
overleg en de vrijheid om voor anderen te werken eveneens betrekking heeft op
het al dan niet bestaan van een band van ondergeschiktheid en evenmin relevant
is;
Dat het arrest op grond daarvan eveneens beslist dat het door eiseres in ondergeschikte orde aangeboden getuigenbewijs bij gebreke van enige relevantie,
moet worden afgewezen;
Dat het arrest aldus de artikelen 3, 4° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 en 915 van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest;
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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 Brussel.
4 oktober 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Geinger en De Bruyn.

Nr. 450
3° KAMER - 4 oktober 2004

VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI ONDERZOEKSMAATREGEL BEVOLEN DOOR RECHTER - RESULTAAT - AKKOORD VAN PARTIJEN GEVOLG.
Het akkoord tussen de partijen over het resultaat van een door de rechter bevolen
onderzoeksmaatregel houdt in de regel geen overeenkomst in ter oplossing van hun
geschil, tenzij de rechter vaststelt dat dit het enige geschilpunt is dat tussen hen bestaat1.
(Art. 1043, tweede lid Ger.W.)
(LCM T. AXA BELGIUM N.V. e.a.)

ARREST

(A.R. S.04.0094.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 juni 2003 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Tweede onderdeel
Overwegende dat, krachtens de bepalingen van artikel 1043, tweede lid van
het Gerechtelijk Wetboek, geen rechtsmiddel openstaat tegen een vonnis waarbij
de rechter akte neemt van de overeenkomst die de partijen gesloten hebben ter
oplossing van het geschil dat bij hem regelmatig aanhangig is gemaakt;
1 Zie Cass., 20 sept. 2001, A.R. C.98.0451.N, nr. 478.
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Dat het akkoord tussen de partijen over het resultaat van een door de rechter
bevolen onderzoeksmaatregel in de regel geen overeenkomst inhoudt ter oplossing van hun geschil tenzij de rechter vaststelt dat dit het enige geschilpunt is dat
tussen hen bestaat;
Dat de eerste rechter niet vaststelt dat het geschil tussen eiser en verweerster
beperkt is tot het al dan niet aanvaarden van de besluiten van de deskundige;
Dat de appèlrechters oordelen, met verwijzing naar artikel 1043, tweede lid
van het Gerechtelijk Wetboek, dat eisers hoger beroep tegen voormeld vonnis
niet ontvankelijk is op de enkele grond dat de eerste rechter melding maakt van
het akkoord van verweerster evenals van het akkoord van eiser "met betrekking
tot de besluiten van de deskundige";
Dat het arrest aldus voormelde wetsbepaling schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
2. Overige onderdelen
Overwegende dat de overige onderdelen niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de ontvankelijkheid van het hoger beroep van eiser en de kosten van eiser en verweerster
aanhoudt;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verklaart het arrest bindend ten aanzien van de tot bindendverklaring van het
arrest opgeroepen partij;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.
4 oktober 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Maes.

Nr. 451
3° KAMER - 4 oktober 2004

WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - ZONDER ARBEID - ZONDER LOON VEREISTE - ARBEID VOOR ZICHZELF.
De werkloze moet om uitkeringen te kunnen genieten, wegens omstandigheden
onafhankelijk van zijn wil zonder arbeid en zonder loon zijn; de vereiste "zonder loon" is
enkel gesteld in geval van een activiteit voor een derde, waarvoor de werknemer enig
loon of materieel voordeel ontvangt dat tot zijn levensonderhoud of dat van zijn gezin kan
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bijdragen, maar is niet bedoeld voor de activiteit verricht voor zichzelf die ingeschakeld
kan worden in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten en die niet beperkt
is tot het gewone beheer van het eigen bezit. (Artt. 44 en 45, eerste lid, 1° en 2°
Werkloosheidsbesluit 1991)
(B. T. R.V.A.)

ARREST

(A.R. S.04.0099.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 januari 2004 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
Middel
1. Eerste grief
Overwegende dat, krachtens artikel 44 van het Werkloosheidsbesluit van 25
november 1991, de werkloze om uitkeringen te kunnen genieten, wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil zonder arbeid en zonder loon moet zijn;
dat de artikelen 45 en 46 van dit besluit voormeld artikel 44 preciseren;
Dat de vereiste "zonder loon" enkel is gesteld voor het geval, bedoeld in artikel
45, 2° van het Werkloosheidsbesluit, namelijk in geval van een activiteit voor
een derde, waarvoor de werknemer enig loon of materieel voordeel ontvangt dat
tot zijn levensonderhoud of dat van zijn gezin kan bijdragen, maar niet voor het
geval bedoeld in artikel 45, eerste lid, 1°, namelijk voor de activiteit verricht
voor zichzelf die ingeschakeld kan worden in het economisch ruilverkeer van
goederen en diensten en die niet beperkt is tot het gewone beheer van het eigen
bezit;
Dat de grief in zoverre faalt naar recht;
Overwegende verder dat de grief een miskenning van de motiveringsplicht
aanvoert, zonder aan te wijzen welke wettelijke bepaling werd geschonden;
Dat de grief in zoverre niet ontvankelijk is;
2. Overige grieven
Overwegende dat in de overige grieven niet is aangegeven hoe en waardoor de
bovenaan het middel als geschonden aangewezen wettelijke bepalingen, die zowel duiden op een motiverings-verplichting als op onwettigheden, of welke ervan, worden geschonden;
Dat de grieven in zoverre bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk
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zijn;
3. Kosten
Overwegende dat, krachtens artikel 1017, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, de kosten ten laste van verweerder moeten worden gelegd;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt verweerder in de kosten.
4 oktober 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Maes en Simont.
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2° KAMER - 5 oktober 2004

1º INTERNATIONALE VERDRAGEN — EUROPESE UNIE –
SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST – ART. 54 – WERKING IN DE TIJD – PREJUDICIEEL
GESCHIL – VRAAG OM UITLEGGING.
2° EUROPESE UNIE – PREJUDICIELE GESCHILLEN SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST – ART. 54 – WERKING IN DE TIJD – PREJUDICIEEL
GESCHIL – VRAAG OM UITLEGGING.
3° PREJUDICIEEL GESCHIL – EUROPESE UNIE SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST – ART. 54 – WERKING IN DE TIJD – VRAAG OM
UITLEGGING.
4° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) – BEGINSEL NON BIS IN IDEM –
EUROPESE UNIE – SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST – ART. 54 – WERKING IN DE TIJD –
PREJUDICIEEL GESCHIL – VRAAG OM UITLEGGING.
5° INTERNATIONALE VERDRAGEN – EUROPESE UNIE –
SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST – ART. 54 – VERDOVENDE MIDDELEN – INTERNATIONALE
SLUIKHANDEL – INVOER – UITVOER – FEITEN GEPLEEGD IN BELGIË EN IN HET BUITENLAND –
AFZONDERLIJKE FEITEN – BEGINSEL NON BIS IN IDEM – PREJUDICIEEL GESCHIL – VRAAG OM
UITLEGGING.
6° EUROPESE UNIE – PREJUDICIELE GESCHILLEN - EUROPESE UNIE –
SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST – ART. 54 – VERDOVENDE MIDDELEN – INTERNATIONALE
SLUIKHANDEL – INVOER – UITVOER – FEITEN GEPLEEGD IN BELGIË EN IN HET BUITENLAND –
AFZONDERLIJKE FEITEN – BEGINSEL NON BIS IN IDEM – PREJUDICIEEL GESCHIL – VRAAG OM
UITLEGGING.
7° PREJUDICIEEL GESCHIL – EUROPESE UNIE SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST – ART. 54 – VERDOVENDE MIDDELEN – INTERNATIONALE
SLUIKHANDEL – INVOER – UITVOER – FEITEN GEPLEEGD IN BELGIË EN IN HET BUITENLAND –
AFZONDERLIJKE FEITEN – BEGINSEL NON BIS IN IDEM – VRAAG OM UITLEGGING.
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8° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) – BEGINSEL NON BIS IN IDEM –
EUROPESE UNIE - SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST – ART. 54 – VERDOVENDE MIDDELEN
– INTERNATIONALE SLUIKHANDEL – INVOER – UITVOER – FEITEN GEPLEEGD IN BELGIË EN IN HET
BUITENLAND – AFZONDERLIJKE FEITEN – PREJUDICIEEL GESCHIL – VRAAG OM UITLEGGING.
9° GENEESKUNDE – GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN
INBEGREPEN) - EUROPESE UNIE - SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST – ART. 54 –
VERDOVENDE MIDDELEN – INTERNATIONALE SLUIKHANDEL – INVOER – UITVOER – FEITEN
GEPLEEGD IN BELGIË EN IN HET BUITENLAND – AFZONDERLIJKE FEITEN – BEGINSEL NON BIS IN
IDEM – PREJUDICIEEL GESCHIL – VRAAG OM UITLEGGING.
1º, 2°, 3° en 4° Wanneer voor het Hof van Cassatie de vraag rijst of artikel 54 van de
Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni
1985 toepassing kan vinden in geval van een onherroepelijk vonnis uit een
overeenkomstsluitende partij dat dateert van voor het van kracht worden van de
Schengenuitvoeringsovereenkomst op die partij, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. (Art. 54 S.U.O.; Art. 35 Verdrag
betreffende de Europese Unie)
5°, 6°, 7°, 8° en 9° Wanneer voor het Hof van Cassatie de vraag rijst of artikel 54 van de
Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni
1985, in samenhang gelezen met artikel 71 van deze overeenkomst, zo moet begrepen
worden dat het met zich meebrengt dat strafbare feiten van invoer en uitvoer van
dezelfde verdovende middelen, indien zij in verschillende overeenkomstsluitende landen
zijn begaan, als afzonderlijke strafbare feiten worden beschouwd zodat in elk van die
overeenkomstsluitende landen vervolging mogelijk blijft, stelt het Hof een prejudiciële
vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. (Artt. 54 en 71
S.U.O.; Art. 35 Verdrag betreffende de Europese Unie)
(H. e.a.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal Marc Timperman:
I. (...)
II. (V.)
1. Eiser sub II werd vervolgd wegens inbreuken op drugswetgeving, meer bepaald om
te Antwerpen en bij samenhang elders in het rijk, als dader of mededader, op 31 mei 1999
1.952 kg cannabis in bezit te hebben gehad en uitgevoerd te hebben, 5 kg amfetamine en
5.129 pillen MDMA uitgevoerd te hebben, beide misdrijven een daad zijnde van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging, en tenslotte om tussen 2 en 6 mei 1999 210.000 Noorse Kronen witgewassen te hebben, dit alles in staat van
wettelijke herhaling.
2. Het bestreden arrest van het Hof van beroep te Antwerpen bevestigde het vonnis van
de correctionele rechtbank te Antwerpen van 19 maart 2003 waarbij eiser bij toepassing
van artikel 65 SWB werd veroordeeld, in staat van wettelijke herhaling, tot één straf, namelijk een hoofdgevangenisstraf van 1jaar en een geldboete van € 9.915,74 of 3m vervangende gevangenisstraf.
3. Eiser beriep zich voor de feitenrechters op artikel 54 van de Schengenovereenkomst
van 19.06.1990 en het daarin vervatte beginsel non bis in idem om te concluderen tot de
niet ontvankelijkheid van de strafvordering, zich baserend op een vonnis daterend van 02
oktober 2000 en gewezen door een rechtbank te Bergen in Noorwegen dat hem voor dezelfde feiten veroordeelde. Uit het tijdens de procedure in eerste aanleg voorgelegde
Noorse vonnis bleek dat eiser aldaar veroordeeld werd, wegens invoer op 01 juni 1999
van 5,080 kg amfetamine, 1,952 kg hasj, 5.129 tabletten MDMA en 1.965 tabletten Diazepam, tot een gevangenisstraf van 5 jaar met aftrek van 490 dagen voorarrest. Afgezien
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van de tabletten Diazepam kan gesteld worden dat eiser in Noorwegen vervolgd en veroordeeld werd voor de invoer van een partij drugs die het voorwerp uitmaakt van een
thans strafrechtelijk vervolgde uitvoer uit België. Uit de stukken blijkt evenwel niet dat eiser aantoonde dat het buitenlandse vonnis waar hij zijn exceptie op steunde, conform artikel 54 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst, onherroepelijk was en dat de straf daadwerkelijk ten uitvoer werd gelegd, dan wel was ondergaan.
4. De feitenrechters onderzochten de exceptie van eiser evenwel niet in de diepte. Met
overname van de beweegredenen van de eerste rechter oordeelden de appèlrechters immers dat een veroordeling in Noorwegen de vervolging en de veroordeling van eiser in
België niet in de weg stond. Zij oordeelden dat het algemeen rechtsbeginsel non bis in
idem ter zake geen toepassing kan vinden vermits dit slechts geldt ten aanzien van strafvonnissen die in een zelfde staat zijn tot stand gekomen. Het artikel 54 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst van 19.06.1990 kon niet toegepast worden ingevolge het bepaalde in de artikelen 36.2a (i) van het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen van
30.03.1961 (opgemaakt te New York) en 22.2a (i) van het Verdrag inzake psychotrope
stoffen van 21.02.1971 (opgemaakt te Wenen), wat trouwens zou volgen uit de tekst van
artikel 71 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst zelf.
Dit belette evenwel niet dat de appèlrechters, met overname zowel van de door de
eerste rechter uitgesproken straffen (strafkeuze en strafmaat) als van de door de eerste
rechter aangehaalde redenen, oordeelden dat er rekening diende te worden gehouden met
de in Noorwegen opgelopen veroordeling en het aldaar gedeeltelijk ondergaan van de
straf.
5. Het enige middel dat door eiser wordt voorgesteld voert de schending aan van het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem door de niet naleving1 (schending) van artikel 54
van de Schengenuitvoeringsovereenkomst dat ook zulk beginsel bevat.
6. Het oordeel van de appèlrechters ligt volledig in de lijn van de rechtsspraak van Uw
Hof. Reeds meermaals oordeelde Uw Hof dat ongeacht het in artikel 54 van de Schengenovereenkomst vervatte ‘non bis in idem-beginsel’ uit de bepalingen van artikel 71 van die
overeenkomst, van artikel 36.2.a (i) van het Enkelvoudig Verdrag van 30 maart 1961 inzake verdovende middelen en van artikel 22.2.a (i) van het Verdrag van 21 februari 1971
inzake psychotrope stoffen volgt dat de op het grondgebied van verschillende overeenkomstsluitende partijen gepleegde feiten, wat de sluikhandel in verdovende middelen en
psychotrope stoffen betreft, afzonderlijke misdrijven zijn die afzonderlijk worden bestraft2. Het artikel 71 van de Schengenovereenkomst zelf, dat bepaalt dat de overeenkomstsluitende partijen zich ertoe verbinden, met inachtneming van de bestaande verdragen van de Verenigde Naties, alle maatregelen treffen die met het oog op het tegengaan
van de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen vereist zijn, is daarbij
de sleutel om van artikel 54 van de Schengenovereenkomst af te wijken 3 en voorrang te
verlenen aan artikel 36.2.a (i) van het Enkelvoudig verdrag van 30 maart 1961 inzake verdovende middelen dat bepaalt dat elk van de in het verdrag opgesomde strafbare feiten als
afzonderlijke feiten worden beschouwd indien deze in verschillende landen zijn begaan.
Artikel 22.2.a(i) van het Verdrag van 21 februari 1971 inzake psychotrope stoffen bevat
een gelijkaardige bepaling.
7. In de rechtsleer werd de vraag gesteld4 of de Overeenkomst tussen de lidstaten van
de Europese Gemeenschappen inzake de toepassing van het beginsel ne bis in idem, gedaan te Brussel op 25 mei 1987 5, niet van die aard was dat Uw Hof zijn rechtspraak zou
1 Memorie in cassatie van (V.), sub I b: ‘gronden tot vernietiging’.
2 Cass., 29 juni 1999, A.R. P.99.0754.N, nr. 408.
3 Cass., 27 november 2001, A.R. P.01.1220.N
4 J. ROZIE, T. Strafr. 2000, 103.
5 Wet 13 mei 1999, B.S. 22 april 2000.
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moeten herzien6. Immers bevat deze overeenkomst een bepaling die bijna identiek is aan
artikel 54 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst, zonder dat ze een bepaling bevat
analoog aan die van artikel 71 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst en zonder dat
België een verklaring heeft afgelegd om in bepaalde gevallen af te wijken van het ‘ne bis
in idem’-beginsel. Met het arrest van 27 november 2001 besliste Uw Hof echter dat de
overeenkomst van 25 mei 1987 geen toepassing vindt op (deze) drugsdelicten 7. Hieruit
volgt dat zelfs bij ontstentenis van een bepaling, gelijkaardig aan artikel 71 van de Schengenovereenkomst, en die expliciet verwijst naar de bestaande Verdragen van de Verenigde Naties, Uw Hof het principe ‘lex specialis derogat legi generali’ steeds heeft toepast8.
8. Het arrest van 29 juni 1999, waarvan de zienswijze aansluit bij de teneur van de Ministeriële Omzendbrief van 24 april 19959 en aansluit bij een zekere rechtsleer10, werd in
de rechtsleer gecontesteerd, minstens zeer kritisch onthaald11. Een aantal terechte overwegingen en beschouwingen werden geformuleerd, echter doorgaans alle van rechtspolitieke
aard. Termen als de harmonisering van het recht, de grensoverschrijdende samenwerking,
en het creëren van een gemeenschappelijke juridische ruimte waren niet uit de lucht en er
werd melding gemaakt van het beginsel van rechtszekerheid en van wederzijds vertrouwen12. Er werd eveneens gewezen op de bedoeling van de Schengenlanden om met artikel
54 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst een eigen beleid uit te werken binnen de
Schengenruimte met een eigen visie inzake internationale strafvordering13, en er werd geargumenteerd dat een uitzondering betreffende grensoverschrijdende drugshandel niet
kon14. Argumenten van rechtstechnische aard, evenwel niet alle even overtuigend, tegen
een beperkte interpretatie van artikel 54 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst en dus
tegen de zienswijze van Uw Hof waarbij deze bepaling inzake drugs buiten werking
wordt gesteld, werden gevonden in het gegeven dat België geen enkel voorbehoud heeft
uitgedrukt conform artikel 55 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst 15. De bestreden
visie zou uitgaan van een verkeerde interpretatie van artikel 36.2.a (i) van het Enkelvoudig Verdrag van 196116, en van een onjuiste uitleg van artikel 71 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst17. Luidens zijn noot over Uw arrest van 29 juni 1999 vindt W.
MAHIEU18 ook argumenten voor zijn van Uw arrest afwijkende zienswijze in de omzendbrief van 10 december 199819 waaruit zou blijken dat uit artikel 54 van de Schengenuit6 In de voorliggende casus is het Verdrag van 25 mei 1987 echter irrelevant vermits Noorwegen geen
lid is van de Europese Unie.
7 Cass., 27 november 2001, AR P.01.1220.N
8 Een andere toepassing waarbij aldus voorrang werd gegeven aan het Verdrag van 20 december
1988 tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen vindt men terug in het
arrest van 26 februari 2002, AR P.01.1473.N
9 Ministeriële Omzendbrief met betrekking tot de uitlevering en de wederzijdse rechtshulp in
strafzaken tussen de lidstaten van de Uitvoeringsovereenkomst van het Akkoord van Schengen van
19 juni 1990, B.S. 2 juni 1995.
10 A. DE NAUW, “Drugs”, Algemene Practische Rechtsverzameling, Gent, Story-Scientia, 1998, p. 98,
nrs. 192 e.v.
11 W. MAHIEU, “De Schengenovereenkomst en het beginsel non bis in idem in drugzaken”, noot
onder Cass., 29 juni 1999, R.W. 2000-2001, 125.
12 Conclusie van Advocaat-generaal D. RUIZ-JARABO COLOMER bij het arrest van het Hof van Justitie
van 11 februari 2003, T. Strafr. 2004, 41.
13 W. MAHIEU, l.c., 126.
14 W. F. VAN HATTUM, “Grensoverschrijdende drugshandel in de Schengenstaten: geen ‘status
aparte’”, Panopticon 2001, 248-249.
15 W.MAHIEU, l.c., 127; W.F. VAN HATTUM, l.c., 256-257.
16 W. F. VAN HATTUM, zoals aangehaald door T. ONGENA, “De ‘ne bis in idem’-regel en de
Schengenlanden”, NJW 2003, nr. 37, 765.
17 W. F. VAN HATTUM, l.c., 256.
18 W. MAHIEU, l.c., 126.
19 Interministeriële omzendbrief van 10 december 1998 over de gevolgen van de Schengen-
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voeringsovereenkomst volgt dat bij gelijkheid van feiten20 dit artikel van toepassing is ten
opzichte van in het buitenland uitgesproken vonnissen aangaande feiten die op het Belgische grondgebied zijn gepleegd. Dezelfde auteur oordeelt dat de artikelen 70 tot 76 van de
Schengenuitvoeringsovereenkomst geen specifieke procedureregels bevatten en eerder
aanbevelingen zijn, en er slechts in artikel 71.2, waar niet verwezen wordt naar de verdragen van de Verenigde Naties, sprake is van strafrechtelijke initiatieven 21. Nog voor Uw
Hof de gelegenheid kreeg ter zake een standpunt in te nemen had een lagere feitenrechter22 een ruime interpretatie gegeven aan artikel 54 van Schengenuitvoeringsovereenkomst, wat door bepaalde auteurs werd onderschreven23.
9. In andere landen waar de Schengenuitvoeringsovereenkomst eveneens van kracht is,
en waar de Verdragen van de Verenigde Naties ook van toepassing zijn, lijkt de (schaarse)
jurisprudentie het standpunt van Uw Hof evenmin te delen. Bij arrest van 3 november
2000 heeft het Duitse Bundesgerichtshof op grond van artikel 54 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst rekening gehouden met een vonnis van een Belgische rechter24. Hetzelfde Hof oordeelde dat een strafvordering, in Duitsland uitgeoefend met betrekking tot
de invoer van cocaïne in Duitsland, mogelijks vervallen was doordat een buitenlandse
rechterlijke beslissing vrijspraak had verleend voor uitvoer van cocaïne uit Nederland. De
verwijzingsrechter, in casu het Landesgericht, diende dan maar uit te maken of het dezelfde feiten betrof25. Tevens in Duitsland was er al een casus waarin men oordeelde dat een
transactie, en dan nog daterend van voor het inwerkingtreden van de overeenkomst van 19
juni 1990, grond was om artikel 54 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst te kunnen
toepassen26. Ook in Nederland lijkt de Hoge Raad aan artikel 54 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst zijn volle uitwerking te geven27. Het Italiaanse Tribunale Penale van
Bologna dat diende te oordelen over een drugstrafiek van Nederland naar Italië stelde zich
de vraag of het rekening diende te houden met een buitenvervolgingstelling in Nederland,
die zelf gebaseerd was op de vervolgingen ingesteld in Italië. De Italiaanse feitenrechter
besloot om een prejudiciële vraag te stellen aan het Europese Hof van Justitie28 ten einde
te weten of artikel 54 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst van toepassing is wanneer de rechter in de ene staat in zijn beslissing verklaart dat de strafzaak is beëindigd,
zonder enig oordeel over de grond van de zaak en op basis van de veronderstelling dat de
zaak reeds in een andere staat wordt vervolgd. In alle geval blijkt hier uit dat het Tribunale in kwestie uitgaat van een volledige werking van het artikel 54.
10. De vraag rijst thans of, in het licht van de voorgaande beschouwingen, Uw Hof zijn
overeenkomst in het domein van de grenscontrole en de politiële en gerechtelijke samenwerking,
B.S. 29 januari 1999, 2714.
20 J.M. SJÖCRONA en A.M.M. ORIE, Internationaal Strafrecht vanuit Nederlands perspectief, Kluwer,
Deventer, 2002, (421) 430. De auteurs menen dat de Belgische rechtsleer die het standpunt van de
dubbele berechting onderschrijft, argumenteert op grond van het onderscheid tussen materiële
gedraging en juridische kwalificatie.
21 W. MAHIEU, l.c., 127.
22 Corr. Eupen, 3 april 1996, R.D.P. 1996, 1159.
23 S. BRAMMERTZ, “Trafic de stupéfiants et valeur internationale des jugements repressifs à la lumière
de Schengen”, R.D.P. 1996, 1063; F. THOMAS, “Internationale rechtshulp in strafzaken”, Algemene
Practische rechtsverzameling, Gent, Story-Scientia, 1998, p. 82, nr. 111.
24 Bundesgerichtshof, 3 november 2000, 2 StR 274/00 en NJW 2001, 692.
25 Bundesgerichtshof, 28 februari 2001,2 StR 458/00 en BGHSt 46, 307; in dezelfde zin, weliswaar
‘obiter dicta’: Bundesgerichtshof, 19 november 2002, 1 StR 346/02.
26 W. SCHOMBURG en O. LAGODNY, “Internationale Rechtshilfe in Strafsachen”, München, C.H.
Beck’sche Verlagsbuchhandlung 1998, 968-969.
27 Hoge Raad, 13 december 1994, NJ 1995, NR. 252; zie ook: C. VAN DEN WYNGAERT en G. STESSENS,
“The international non bis in idem principle: resolving some of the unanswered questions”, I.C.L.Q.
1999, 779.
28 PB. C. 24 januari 2004, nr. 21/14.
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standpunt niet zou dienen te herzien. Inzonderheid het gegeven dat de hoogste gerechtshoven van enerzijds België, en anderzijds Nederland en Duitsland, niet op dezelfde lijn
staan, baart zorgen en doet in het licht van de hoger vermelde beschouwingen van criminele politiek vragen rijzen29. Het is in deze context dat ik geneigd zou zijn in te gaan op
het verzoek van eiser om een prejudiciële vraag te stellen30 aan het Hof van Justitie. Evenwel dienen eerst nog een aantal bijkomende problemen in beschouwing te worden genomen vermits het vraagstuk naar de werking van artikel 54 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst zich in voorliggend geval niet zuiver stelt.
11. De rechterlijke beslissing die in casu een hinderpaal zou kunnen zijn voor de vervolging en veroordeling in België werd gewezen door een Noorse rechtbank. Ofschoon
Noorwegen geen lid is van de Europese Unie, is de Schengenuitvoeringsovereenkomst
van 19 juni 1990 daar van toepassing. Met het Protocol nr. 2 van 2 oktober 1997 31 werd
het Schengenacquis geïncorporeerd in de Europese Unie32. Bij besluit 1999/453/EG van
de raad van 20 mei 1999 werd vastgelegd wat precies tot het Schengenacquis behoorde 33.
Hieruit blijkt dat de overeenkomst van 19 juni 1990 tot het Schengen-acquis behoort 34.
Artikel 6 van het Protocol nr. 2 van 2 oktober 1997 voorziet ook in het feit dat met IJsland
en Noorwegen een overeenkomst diende te worden afgesloten omtrent de wijze en de procedures voor het betrekken van deze landen bij de verdere ontwikkeling van het Schengenacquis. Dit resulteerde in de Overeenkomst van 18 mei 199935 tussen de Raad van de
Europese Unie, de republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de wijze waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengen-acquis. Overeenkomstig artikel 2.1 van die overeenkomst blijkt
dat onder meer de bepalingen van artikel 54 en 71 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst zullen worden uitgevoerd en toegepast door IJsland en Noorwegen; wat voor Noorwegen effectief het geval is sedert 25 maart 200136.
12. Het gegeven dat het vonnis van de rechtbank te Bergen dateert van 2 oktober 2000
en feiten beoordeelde van 1 juni 1999, en alles zich dus in de tijd afspeelde voordat het
Schengen-acquis uitwerking had in Noorwegen, lijkt mij geen obstakel te zijn om de redenering te kunnen verder zetten. De tenuitvoerlegging van de straf, als dwingende voorwaarde voor de toepassing van artikel 54, zal zich in voorliggend geval hoe dan ook uitgestrekt hebben over een periode tot na 25 maart 2001. Hoger werd bovendien reeds verwezen naar een geval waarin een Duitse rechter rekening hield met een transactie afgesloten
voor de inwerkingtreding van de overeenkomst van 19 juni 199037. Het Oberlandesgericht
van Saarbrücken38 van zijn kant oordeelde dat artikel 54 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst als een procesrechtelijke norm moest worden beschouwd, wat impliceert dat
deze bepaling onmiddellijke toepassing dient te krijgen en dus ook van toepassing is op
feiten gepleegd voor de inwerkingtreding ervan.
13. Ander delicaat punt is dat in het geval van eiser de materiële feiten die werden
voorgelegd aan de strafrechter in België en diegene welke werden voorgelegd aan de
Noorse rechter niet volledig congruent zijn. Alleen de drugstrafiek hoger beschreven sub
29 Zie ook: B DE GRYSE, “Het beginsel ne bis in idem in de Schengenuitvoeringsovereenkomst”, T.
Strafr. 2004, (61) 63.
30 Memorie in cassatie van (V.), beschikkend gedeelte.
31 Het zogenaamde ‘Schengenprotocol’ tot opneming van het Schengen-acquis in het kader van de
Europese Unie.
32 PB. L. 10 november 1997, nr. 340.
33 PB L. 10 juli 1999, nr. 176/1.
34 Artikel 1 van het Besluit gelezen in samenhang met bijlage A.
35 PB L. 10 juli 1999, nr. 176/36.
36 PB. L. 09 december 2000, nr. 309.
37 Zie nummer 9 supra alsmede voetnoot 26.
38 OLG Saarbrücken, 16 december 1996, NStZ 1997, 245 en StV 1997, 359 met noot W. SCHOMBURG.
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II.3 is gemeenschappelijk. De Noorse rechter sprak eiser immers vrij voor inbreuken op
de drugswetgeving gepleegd in Noorwegen (invoer) op 24 maart 1999 en op 14 april
1999, terwijl de Belgische rechter, en dit is belangrijker, hem bovendien ook veroordeelde
voor feiten van het witwassen van drugsgelden tussen 2 mei 1999 en 6 mei 199939. De
Belgische rechter oordeelde dat de ten laste gelegde feiten zich vermengden als zijnde gepleegd met eenzelfde strafbaar opzet. De verschillende gedragingen van eiser werden bijgevolg als één juridisch feit beschouwd. Uw Hof oordeelde reeds eerder dat het bij artikel
45 van de Wet van 11 juli 1994 gewijzigde artikel 65 van het Strafwetboek niet speelt ten
aanzien van buitenlandse strafrechtelijke veroordelingen40 zodat de rechtspraak van voorheen, die inhield dat het verval van de strafvordering ingevolge het ‘ne bis in idem’ niet
gold voor buitenlandse veroordelingen, onverminderd van toepassing blijft. Rijst dan de
vraag, voor zover artikel 54 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst wel zou toegepast
worden, dit tot gevolg kan hebben dat de strafvordering door het aannemen van eenheid
van opzet ook voor feit van witwassen niet ontvankelijk wordt? Het is duidelijk dat dit de
vraag behelst naar de inhoud en draagwijdte die moet gegeven worden aan de uitdrukking
‘dezelfde feiten’ zoals die voorkomt in dat artikel 54. Dient hieraan de uitleg te worden
gegeven dat onder ‘dezelfde feiten’ ook dienen te worden begrepen verschillende feiten
die door eenheid van opzet verbonden zijn en aldus één feit opleveren, in welk geval het
artikel 54, voor zover het toepasbaar wordt geacht, ook zou inhouden dat het misdrijf van
witwassen in België niet meer vervolgbaar wordt? Voor zover men zou aannemen dat
door eenheid van opzet verbonden feiten nooit kunnen voldoen aan de inhoud van de term
‘dezelfde feiten’ uit de Overeenkomst is een voorwaarde van artikel 54 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst niet vervuld en zou dit artikel alleszins de vervolgbaarheid van
het misdrijf van witwassen in België niet kunnen verhinderen.
14. De rechtsgrondslag voor het volledige Schengen-acquis werd vastgesteld bij Besluit
199/436/EG van de Raad van 20 mei 1999 tot vaststelling, in overeenstemming met de
desbetreffende bepalingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en het Verdrag betreffende de Europese Unie, van de rechtsgrondslagen van elk van
de bepalingen of besluiten die het Schengen-acquis vormen41. Overeenkomstig artikel 2,
in samenhang gelezen met bijlage A, zijn de artikelen 31 en 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie de rechtsgrondslag van artikel 54 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst; de artikelen 30, 31 en 34 zijn de grondslag van het artikel 71 van de Overeenkomst van 19 juni 1990. Een en ander impliceert dat de prejudiciële procedure bepaald bij
artikel 35 van het Verdrag betreffende de Europese Unie ook van toepassing is ten aanzien van de artikelen 54 en 71 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst. Naar aanleiding
van het Verdrag van Amsterdam heeft België verklaard de bevoegdheid van het Europese
Hof te aanvaarden in overeenstemming met de bepalingen van artikel 35, lid 2 en lid 3,
onder b42. Dit betekent dat alle Belgische rechtscolleges overeenkomstig artikel 35 van het
Verdrag van de Europese Unie een prejudiciële vraag kunnen stellen aan het Europees
Hof van Justitie met betrekking tot artikel 54 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst43.
België heeft zich bij het afleggen van de verklaring evenwel het recht voorbehouden om
in het nationale recht te bepalen dat een nationale rechterlijke instantie waarvan volgens
het nationale recht de beslissingen niet meer vatbaar zijn voor hoger beroep, gehouden is
39 Dit witwassen had klaarblijkelijk betrekking op gelden die voortkwamen uit een eerdere
drugstransactie naar Noorwegen op 13 april 1999 en waaraan hij niet deelnam (PV 103256/00 van 25
april 2000, st. 908) en waarvan hij alleszins werd vrijgesproken (tenlastelegging posten III a tot en
met III d van het vonnis van 2 oktober 2000 van de rechtbank te Bergen).
40 Cass., 28 maart 2001, A.R. P.99.1759.F, nr. 173; Cass., 17 september 2002, A.R. P.02.469.N.
41 PB. L. 10 juli 1999, nr. 176/17.
42 PB. C. 10 november 1997, nr. 340/308; PB. C. 1 mei 1999, nr. 120/24.
43 K. LENAERTS en D. ARTS, Europees Procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2003, nr. 652; T. ONGENA, l.c.,
763, voetnoot 19.
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een vraag die in een bij die instantie aanhangige zaak wordt opgeworpen in verband met
de geldigheid of de uitlegging van een besluit als bedoeld in artikel 35, lid 1, voor te leggen aan het Hof van Justitie44. Vermits dit nog niet in het nationale positieve recht werd
uitgewerkt is Uw Hof dus niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen45.
15. Volledigheidshalve kan er aan toe gevoegd worden dat artikel 9.2 van de Overeenkomst van 18 mei 199946 voorziet dat ook Noorwegen het recht heeft memories of schriftelijke opmerkingen voor te leggen aan het Hof van Justitie in gevallen waarin een vraagstuk door een rechter van een lidstaat aan het Hof is voorgelegd met verzoek om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van een der in artikel 2 bedoelde bepalingen.
16. Samenvattend kan gesteld worden dat uit het vorige volgt dat Uw Hof niet langer en
louter op basis van zijn rechtspraak het door eiser voorgestelde middel kan verwerpen. De
vraag of hogere bevindingen al voldoende zijn om een andere jurisprudentie te creëren
kan open blijven omwille van het gegeven dat de problematiek van de werking van artikel
54 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst in de voorliggende casus omwille van een
aantal randproblemen niet in zijn zuivere vorm is gesteld. Ik concludeer dan ook tot het
opschorten van de uitspraak over het cassatieberoep van eiser sub II en tot het stellen van
de zich opdringende prejudiciële vragen. Een eerste vraag moet betrekking hebben op de
toepasselijkheid van artikel 54 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst op een Noors
vonnis daterend van voor het tijdstip waarop het Schengenacquis in Noorwegen toepasselijk was47; een tweede vraag, in zoverre het antwoord op de eerste positief is, zal onvermijdelijk betrekking hebben op de werking van artikel 54 gelezen in samenhang met artikel 71 en peilen naar de mogelijkheid om strafbare feiten van uitvoer en invoer van verdovende middelen te vervolgen en als afzonderlijke feiten te beschouwen indien zij in verschillende overeenkomstsluitende landen zijn begaan; de derde vraag tenslotte, in zoverre
het antwoord op de tweede negatief is, kan niet anders dan betrekking hebben op notie
van ‘dezelfde feiten’ uit artikel 5448, en meer bepaald geconcretiseerd naar de casus toe:
blijft de werking van artikel 54 ook gelden, na een eerdere veroordeling door een Noorse
rechtbank wegens inbreuken op de drugswetgeving, op zulke wijze dat een Belgische
rechter verhinderd wordt, na aanneming van eenheid van opzet tussen inbreuken op de
drugswetgeving en strafbare feiten van witwassen, een straf op te leggen49?
ARREST

(A.R. P.04.0265.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 9 januari 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
44 PB. C. 1 mei 1999, nr. 120/24.
45 W. F. VAN HATTUM pleit er alleszins voor om het Belgische standpunt aan een bovenstatelijk
oordeel te onderwerpen: W.F. VAN HATTUM, l.c., 258.
46 Overeenkomst tussen de Raad van de Europese Unie, de republiek IJsland en het koninkrijk
Noorwegen inzake de wijze waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, de
toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, PB. L. 10 juli 1999, nr. 176/36.
47 Cfr. supra sub II.12.
48 Cfr. supra sub II.13.
49 Deze derde vraag is echter niet meer ‘prejudicieel’. Het Hof van Cassatie heeft het antwoord op
deze vraag immers niet nodig om te kunnen oordelen over de voorziening van eiser sub II. Slechts in
het geval dat het Hof de eerste twee prejudiciële vragen zou stellen en het Hof van Justitie daarop zou
antwoorden dat artikel 54 zijn volle uitwerking behoudt zal de problematiek van de derde vraag
moeten opgelost worden, na cassatie, door de verwijzingsrechter nadat deze zal vastgesteld hebben
dat aan de voorwaarden van de exceptie van artikel 54 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst is
voldaan.
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II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
J. H. stelt in een memorie twee middelen voor.
L. V. E. stelt in een memorie een middel voor.
Die memories zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen van J. H.
(...)
B. Onderzoek van het middel van L. V. E.
Overwegende dat eiser in België werd vervolgd wegens, enerzijds, uitvoer, bezit, verkoop of te koop stellen van verdovende middelen op 31 mei 1999 en, anderzijds, wegens witwassen tussen 2 en 6 mei 1999 op niet nader te bepalen datum;
Dat de appèlrechters wegens eenheid van opzet voor de beide vermengde feiten slechts één straf opleggen;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat eiser bij vonnis van 2 oktober 2000 van de Rechtbank van Eerste Aanleg van
Bergen (Noorwegen) werd veroordeeld wegens onwettelijke invoer op 1 juni
1999 van de naar aard en hoeveelheid zelfde verdovende middelen als deze vermeld in het bestreden arrest;
Dat het middel aanvoert dat de appèlrechters, ingevolge het voormelde vonnis,
niet zonder schending van artikel 54 van de Schengen-uitvoeringsovereenkomst
van 19 juni 1990, eiser konden veroordelen wegens bezit of uitvoer van verdovende middelen;
Overwegende dat de Schengen-uitvoeringsovereenkomst sinds 25 maart 2001
van toepassing is op Noorwegen;
Dat de appèlrechters, met overname van de motieven van de eerste rechter,
oordelen dat de veroordeling van eiser in Noorwegen, de vervolging en veroordeling in België niet in de weg staat en vaststellen: “artikel 36.2.a van het Enkelvoudig Verdrag van New York en artikel 22, tweede lid, van het Verdrag van
Wenen voorzien immers dat elk van de in deze verdragen opgesomde strafbare
feiten, als afzonderlijk strafbaar feit worden beschouwd, indien ze in verschillende landen zijn begaan. De ministeriële Omzendbrief van 24 april 1995 betreffende het akkoord van Schengen bepaalt dat artikel 54 van de Schengen-overeenkomst geen afbreuk doet aan de toepassing van artikel 36 van het Enkelvoudig
Verdrag van New York. Dit volgt trouwens uit artikel 71 van de Schengen-overeenkomst zelf, dat uitdrukkelijk verwijst naar de bestaande verdragen gesloten
binnen het raam van de Verenigde naties met betrekking tot drugs”;
Overwegende dat een eerste vraag rijst of artikel 54 van de Schengen-uitvoeringsovereenkomst toepassing kan vinden in geval van een onherroepelijk vonnis
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uit een overeenkomstsluitende partij dat dateert van vóór het van kracht worden
van de Schengen-uitvoeringsovereenkomst op die partij;
Dat in zoverre de eerste vraag bevestigend dient te worden beantwoord, een
tweede vraag rijst of artikel 54 van de Schengen-uitvoeringsovereenkomst, in samenhang gelezen met artikel 71 van deze overeenkomst, zo moet begrepen worden dat het met zich meebrengt dat de strafbare feiten van uitvoer en invoer van
dezelfde verdovende middelen, indien zij in verschillende overeenkomstsluitende landen zijn begaan, als afzonderlijke strafbare feiten worden beschouwd zodat
in elk van die overeenkomstsluitende landen vervolging mogelijk blijft;
Overwegende dat blijkens bijlage A van het besluit nr. 1999/436/EG van de
Raad van 20 mei 1999 tot vaststelling, in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en
het verdrag betreffende de Europese Unie, van de rechtsgrondslagen van elk van
de bepalingen of besluiten die het Schengen-acquis vormen, voor de artikelen 54
en 71 van de Schengen-uitvoeringsovereenkomst de artikelen 34 en 31 respectievelijk 34, 30 en 31 van het verdrag betreffende de Europese Unie de rechtsgrondslag vormen;
Overwegende dat België heeft verklaard de bevoegdheid van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen overeenkomstig de bepalingen van artikel 35, lid 2 en lid 3, onder b), van het verdrag betreffende de Europese Unie te
aanvaarden;
Dat dit in de huidige stand van de rechtspleging met zich meebrengt dat het
Hof een prejudiciële vraag moet stellen aan het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen betreffende de uitlegging van de artikelen 54 en 71 van de
Schengen-uitvoeringsovereenkomst;
C. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering ten aanzien
van J. H.
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 van J. H.;
Veroordeelt J. H. in de kosten van zijn cassatieberoep;
Schort de uitspraak over het cassatieberoep van L. V. E. op totdat het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen bij wijze van prejudiciële beslissing
over de twee hierna volgende vragen uitspraak zal hebben gedaan:
“1. Moet artikel 54 van de Schengen-uitvoeringsovereenkomst van 19 juni
1990 aldus worden uitgelegd dat het voor een Belgische rechtbank toepassing
kan vinden ten aanzien van een persoon die in België nà 25 maart 2001 voor een
strafrechtbank is vervolgd wegens dezelfde feiten als deze ter zake waarvan hij
bij vonnis van een Noorse strafrechtbank op 2 oktober 2000 is berecht en veroordeeld en waarbij de opgelegde straf of maatregel reeds is ondergaan, daar waar,
ingevolge artikel 2.1 van de overeenkomst van 18 mei 1999 tussen de Raad van
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de Europese Unie, de Republiek IJsland en Noorwegen inzake de wijze waarop
IJsland en Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de
ontwikkeling van het Schengen-acquis, onder meer de bepaling van artikel 54
van de Schengen-uitvoeringsovereenkomst pas zal worden uitgevoerd en toegepast door Noorwegen met ingang van 25 maart 2001 ?”
In zoverre het antwoord op de eerste vraag positief is:
“2. Moet artikel 54 van de Schengen-uitvoeringsovereenkomst van 19 juni
1990 gelezen in samenhang met artikel 71 van die overeenkomst aldus worden
uitgelegd dat strafbare feiten van bezit ter fine van uitvoer en invoer die betrekking hebben op dezelfde verdovende middelen en psychotropische stoffen van
enige aard, cannabis inbegrepen, en die respectievelijk als uit- en invoer vervolgd worden in verschillende landen die de Schengen-uitvoeringsovereenkomst
hebben ondertekend of waar het Schengen-acquis uitgevoerd en toegepast wordt,
beschouwd worden als ‘dezelfde feiten’ zoals bedoeld in het vermelde artikel
54 ?”
Gelast de overzending aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van een door de voorzitter en de griffier van het Hof ondertekende expeditie
van deze beslissing;
Houdt in zoverre de beslissing over de kosten aan.
5 oktober 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. P. Royer, Hasselt en T. Vrebos, Brussel.

Nr. 453
2° KAMER - 5 oktober 2004

1º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING —
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - GENEESHEREN-INSPECTEURS VAN DE DIENST VOOR
GENEESKUNDIGE CONTROLE VAN HET R.I.Z.I.V - BEVOEGDHEID OM MISDRIJVEN OP TE SPOREN OF
VAST TE STELLEN.
2º GENEESKUNDE — ALGEMEEN - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING GENEESHEREN-INSPECTEURS VAN DE DIENST VOOR GENEESKUNDIGE CONTROLE VAN HET R.I.Z.I.V
- BEVOEGDHEID OM MISDRIJVEN OP TE SPOREN OF VAST TE STELLEN.
1º

en 2° De geneesheren-inspecteurs van het rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering hebben de bevoegdheid om controle te verrichten op de
prestaties van de verzekering voor geneeskundige verzorging en van de
uitkeringsverzekering, naar aanleiding waarvan zij processen-verbaal kunnen opstellen
betreffende de overtredingen op de daartoe toepasselijke bepalingen die zij vaststellen 1.
(Artt. 139, 1° (oud), 141, §1, eerste lid, 1° (oud), 146, §1, eerste lid (oud) en 169
Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 14 juli 1994)
(B.)

1 Cass., 28 juni 1971, A.C. 1971, 1105; Cass., 2 feb. 1982, A.C. 1981-1982, nr. 330; Cass., 9 juni
1987, A.C. 1986-1987, nr. 610.

1522

HOF VAN CASSATIE

5.10.04 - Nr. 453

ARREST

(A.R. P.04.0747.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 13 april 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
(...)
B. Onderzoek van het middel
1. Eerste onderdeel
(...)
Overwegende dat artikel 139, 1°, (oud) van de gecoördineerde wet van 14 juli
1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgingen en
uitkeringen, zoals het hier van toepassing is, bepaalt dat in de schoot van het
rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een dienst voor geneeskundige controle wordt ingesteld wiens opdracht erin bestaat de prestaties van de
verzekering voor geneeskundige verzorging en de uitkeringsverzekering te controleren op het vlak van de realiteit en conformiteit met de voorschriften van
deze gecoördineerde wet en haar uitvoeringsbesluiten;
Dat artikel 141, §1, eerste lid, 1°, (oud) van dezelfde wet, zoals het hier van
toepassing is, bepaalt dat het comité van de dienst voor geneeskundige controle
ermede belast is met de medewerking van het personeel van die dienst in te staan
voor de geneeskundige controle op de prestaties van de verzekering voor geneeskundige verzorging en van de uitkeringsverzekering;
Dat artikel 146, §1, eerste lid, 1°, (oud) van dezelfde wet, zoals het hier van
toepassing is, bepaalt dat de dienst voor geneeskundige controle, om de in artikel
141, §1, eerste lid, 1°, (oud) bedoelde opdrachten te vervullen, beschikt over onder meer geneesheren-inspecteurs;
Dat artikel 169 van dezelfde wet bepaalt dat, onverminderd de bevoegdheden
van de officieren van gerechtelijke politie, de in het artikel 146 bedoelde geneesheren-inspecteurs die naar aanleiding van hun controleopdrachten een overtreding van de wets- of verordeningsbepalingen betreffende de verzekering voor
geneeskundige verzorging of de uitkeringsverzekering vaststellen, processenverbaal opstellen die bewijskrachtig zijn behoudens het tegenbewijs;
Overwegende dat uit deze bepalingen volgt dat geneesheren-inspecteurs van
het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering de bevoegdheid hebben
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om controle te verrichten op de prestaties van de verzekering voor geneeskundige verzorging en van de uitkeringsverzekering, naar aanleiding waarvan zij processen-verbaal kunnen opstellen betreffende de overtredingen op de daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, die zij vaststellen;
Dat het onderdeel, dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
C. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
5 oktober 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. L. Arnou, Brugge en H. Rieder, Gent.

Nr. 454
2° KAMER - 5 oktober 2004

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING — STRAFVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) ONDERZOEKSRECHTER - BESCHIKKING VAN VERWIJZING NAAR DE JEUGDRECHTBANK - HOGER
BEROEP - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN.
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP - UITZONDERINGEN - ONDERZOEKSRECHTER - BESCHIKKING VAN VERWIJZING
NAAR DE JEUGDRECHTBANK - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN.
3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - BESCHIKKING VAN
VERWIJZING NAAR DE JEUGDRECHTBANK - HOGER BEROEP VAN DE MINDERJARIGE - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN.
4º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - ONDERZOEK
IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - BESCHIKKING VAN VERWIJZING NAAR DE
JEUGDRECHTBANK - HOGER BEROEP VAN DE MINDERJARIGE - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN.
5º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING — STRAFVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) BESCHIKKING VAN VERWIJZING NAAR DE JEUGDRECHTBANK - BEZWAREN - HOGER BEROEP -
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ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN.
6º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP - UITZONDERINGEN - BESCHIKKING VAN VERWIJZING NAAR DE JEUGDRECHTBANK BEZWAREN - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN.
7º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN VERWIJZING NAAR
DE JEUGDRECHTBANK - BEZWAREN - HOGER BEROEP VAN DE MINDERJARIGE - KAMER
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN.
8º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING BESCHIKKING VAN VERWIJZING NAAR DE JEUGDRECHTBANK - BEZWAREN - HOGER BEROEP VAN DE
MINDERJARIGE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID VOORWAARDEN.
1º, 2°, 3° en 4° Een minderjarige verdachte kan slechts onmiddellijk cassatieberoep
instellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat gewezen is op zijn
hoger beroep tegen de beschikking van de onderzoeksrechter die hem naar de
jeugdrechtbank verwijst, voor zover hij tegen deze beschikking hoger beroep kon
instellen1. (Artt. 131, §1, 135, §2, 235bis, 416, tweede lid en 539 Sv.; Artt. 36-4°, 45 en 49
Jeugdbeschermingswet 1965)
5º, 6°, 7° en 8° Tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat het hoger
beroep van een minderjarige verdachte tegen de beschikking die hem naar de
jeugdrechtbank verwijst niet ontvankelijk verklaart in zoverre het bestaan van bezwaren
wordt aangevochten, omdat aldus niet is voldaan aan de door artikel 135, §2 Wetboek
van Strafvordering bepaalde ontvankelijkheidsvoorwaarden, staat geen onmiddellijk
cassatieberoep open2. (Artt. 131, §1, 135, §2, 235bis, 416, tweede lid en 539 Sv.; Artt.
36-4°, 45 en 49 Jeugdbeschermingswet 1965)
(S.)

ARREST

(A.R. P.04.0991.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 1 juni 2004 gewezen door het
Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt geen middel voor.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Overwegende dat een minderjarige verdachte slechts onmiddellijk cassatieberoep kan instellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat
1 Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, nr. 20, Cass., 4 sept. 2001, A.R. P.01.0685.N, nr. 442; Cass.
9 maart 2004, A.R. P.03.1551.N, nr. 133.
2 Ibid.
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gewezen is op zijn hoger beroep tegen de beschikking van de onderzoeksrechter
die hem naar de jeugdrechtbank verwijst, op voorwaarde dat hij tegen deze beschikking hoger beroep kon instellen;
Overwegende dat het arrest het hoger beroep van eiseres tegen de beschikking
die haar naar de jeugdrechtbank verwijst, terecht niet ontvankelijk verklaart in
zoverre eiseres het bestaan van bezwaren aanvecht omdat aldus niet is voldaan
aan de door artikel 135, §2 Wetboek van Strafvordering bepaalde ontvankelijkheidsvoorwaarden;
Overwegende dat het cassatieberoep in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het cassatieberoep enkel ontvankelijk is in zoverre de bestreden beslissing uitspraak doet over de regelmatigheid van de verwijzingsbeschikking;
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 geen onwettigheid bevat die
eiseres kan grieven;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
5 oktober 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaatgeneraal.

Nr. 455
2° KAMER - 5 oktober 2004

1º ONDERZOEKSRECHTER - INBESLAGNAME - VERZEGELING - VOORWAARDEN DRAAGWIJDTE - VERZOEK TOT OPHEFFING - VOORWAARDEN.
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - INBESLAGNAME - VERZEGELING VOORWAARDEN - DRAAGWIJDTE - VERZOEK TOT OPHEFFING - VOORWAARDEN.
3º ONDERZOEKSRECHTER - INBESLAGNAME - VERZEGELING - VERZOEK TOT
OPHEFFING - ART. 61QUATER SV. - NOODZAKELIJKE VOORWAARDE.
1º en 2° Vermits het al dan niet opheffen van een beslag of van de ermee gelijkgestelde
verzegeling kan beantwoorden aan andere noodwendigheden dan deze die het leggen
ervan verantwoorden, zijn de artikelen 35 en 89 van het Wetboek van Strafvordering
enkel toepasselijk op het leggen van een beslag en niet op de opheffing ervan, waarop
enkel artikel 61quater van hetzelfde wetboek van toepassing is1. (Artt. 35, 61quater, §3
en 89 Sv.)
3º Opdat de onderzoeksrechter een verzoek tot opheffing van een beslag of van een
1 Zie artikel 28sexies, §3 wat het opsporingsonderzoek betreft.
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verzegeling zou kunnen afwijzen is het noodzakelijk, maar voldoende, dat aan één van
de voorwaarden bepaald in artikel 61quater, §3 van het Wetboek van Strafvordering is
voldaan. (Art. 61quater, §3 Sv.)
(ILLUSION B.V.B.A.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal Timperman:
1. Aan de orde is de discussie omtrent de regelmatigheid van de afwijzing van een verzoek tot opheffing van een zegellegging. Voor zover dit dient beschouwd te worden als
een aangelegenheid bedoelt in artikel 235bis §1 W. Sv. is het cassatieberoep ontvankelijk.
Voor het overige is de voorziening niet ontvankelijk zodat alleszins al niet dient te worden
geantwoord op het tweede middel dat niet opkomt tegen de regelmatigheid van de handhaving of verband houdt met de ontvankelijkheid van de voorziening.
2. De cruciale vraag die zich stelt in dit dossier is te weten of de voorwaarden die gelden voor het leggen van een beslag2, zoals bepaald in artikel 35 juncto 89 W. Sv., ook
blijven gelden voor het handhaven van dat beslag in de zin van artikel 61 quater §3 W.
Sv., namelijk bij het beoordelen van het verzoek van diegene die beweert geschaad te zijn
door de onderzoekshandeling met betrekking tot zijn goederen, zodat in voorkomend geval, om het beslag te kunnen handhaven, benevens aan één van de voorwaarden van artikel 61 quater §3 W. Sv. ook aan de voorwaarden van artikel 35 juncto 89 W. Sv. dient
voldaan te zijn.
3. De appèlrechters oordeelden van niet; het eerste middel komt hier tegen op. Ofschoon een zekere rechtspraak van feitenrechters3, gesteund door een zekere rechtsleer4
oordeelden dat dit wél het geval is, denk ik dat het middel faalt naar recht. Waar de artikelen 35 en 89 van het Wetboek van Strafvordering betrekking hebben op het leggen van
beslag op zaken in de zin van artikel 42 SWB en op deze die kunnen dienen om de waarheid aan het licht te brengen, handelt artikel 61 quater §3 van hetzelfde Wetboek over de
voorwaarden om een verzoek af te wijzen inzake een rechtshandeling met betrekking tot
goederen. Uit de rechtspraak van de Kamer van Inbeschuldigingstelling te Gent 5 en de
voorbereidende werken6 blijkt dat voor de toepassing van artikel 61 quater §3 het noodzakelijk maar voldoende is dat aan één van die limitatief opgesomde voorwaarden is voldaan om een onderzoekshandeling, zoals in casu een verzegeling, te kunnen handhaven.
De weigering tot opheffing kan gestoeld zijn op andere redenen dan deze welke golden
om het beslag te leggen.
Conclusie: verwerping.
ARREST

2 Ter zake ging het om de verzegeling van de lokalen van een discotheek.
3 KI Mons, 22 februari 2002, J.T., 306 met noot O. KLEES; KI Brussel, 19 april 1999, J.T. 1999, 578
met noot D. VANDERMEERSCH en O. KLEES; andere arresten in dezelfde zin weergegeven bij: H. VAN
BAVEL, “Het strafrechtelijk kort geding: een jaar toepassing”, P & B 2000, (57) 68-71; cfr. O. KLEES
en D. VANDERMEERSCH, “Evolutions récentes de la jurisprudence en matière pénale. Le référé pénal”, in
Belgisch-Luxemburge Unie voor strafrecht (ed.), Perspectieven uit de recente rechtspraak in strafzaken, Gent, Mys & Breesch, 2000 (161) 177.
4 Impliciet: H.D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Brugge, Die Keure,
2003, 475.
5 P. KENIS, “Een beknopt overzicht van de rechtspraak en enkele knelpunten in het ressort van het hof
van beroep te Gent gedurende de eerste negen maanden na de inwerkingtreding van de Wet van 12
maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en
het gerechtelijk onderzoek”, R.W. 1999-2000, (657) 658.
6 Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 1996-97, nr. 857/1, p. 36; zie ook A. S ADZOT, “Les droits
des citoyens, des victimes et des inculpés” in M. FRANCHIMONT, La loi du 12 mars 1998 réformant la
procédure pénale, Liège, 1998, 311.
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(A.R. P.04.1122.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 28 juni 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Overwegende dat het arrest ten gronde oordeelt dat de afwijzing van het verzoek tot opheffing verantwoord is op grond dat de opheffing voor heel wat personen een gevaar oplevert;
Dat het arrest aldus geen uitspraak doet met toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, noch in een der gevallen bedoeld in artikel 416, tweede
lid Wetboek van Strafvordering;
Dat het cassatieberoep in zoverre niet ontvankelijk is;
B. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat het arrest niet zegt dat de in artikel 61quater, §3 Wetboek
van Strafvordering bepaalde gevallen te beschouwen zijn als een bijkomende categorie van voorwaarden tot het leggen van beslag buiten de basisvoorwaarden
opgelegd door de artikelen 35 en 89 van hetzelfde wetboek;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat artikel 35, §1 Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de
procureur des Konings alles in beslag neemt - waaraan de verzegeling gelijkstaat
- wat een van de in artikel 42 Strafwetboek bedoelde zaken schijnt uit te maken
en alles wat dienen kan om de waarheid aan de dag te brengen; dat krachtens artikel 89 Wetboek van Strafvordering de bepaling van artikel 35 van hetzelfde
wetboek ook voor de onderzoeksrechter geldt;
Overwegende dat artikel 61quater, §1 Wetboek van Strafvordering bepaalt dat
eenieder die geschaad is door een onderzoekshandeling met betrekking tot zijn
goederen, aan de onderzoeksrechter de opheffing ervan kan vragen;
Overwegende dat krachtens artikel 61quater, §3 Wetboek van Strafvordering
de onderzoeksrechter het verzoek kan afwijzen indien hij van oordeel is dat de
noodwendigheden van het onderzoek het vereisen, indien door de opheffing van
de handeling de rechten van partijen of van derden in het gedrang komen, indien
de opheffing van de handeling een gevaar kan opleveren voor personen of goederen of wanneer de wet in de teruggave of de verbeurdverklaring van de betrokken goederen voorziet;
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Overwegende dat de artikelen 35 en 89 Wetboek van Strafvordering enkel betrekking hebben op het leggen van het beslag en niet op de opheffing ervan,
waarop enkel artikel 61quater van hetzelfde wetboek van toepassing is;
Dat het al dan niet opheffen van een beslag of de ermee gelijk te stellen verzegeling immers kan beantwoorden aan andere noodwendigheden dan deze die het
leggen ervan verantwoorden; dat deze andere noodwendigheden kunnen zijn de
vrijwaring van de rechten van derden op de in beslaggenomen of verzegelde goederen of de noodzaak dat deze goederen voor andere goederen of voor personen
geen gevaar opleveren;
Overwegende dat uit wat voorafgaat volgt dat een van de gevallen bepaald in
artikel 61quater, §3, voornoemd - waarvan twee, zijnde de noodwendigheid van
het onderzoek en de door de wet bepaalde mogelijkheid tot teruggave of verbeurdverklaring, gelijkstaan met de in artikel 35 Wetboek van Strafvordering bepaalde voorwaarden- noodzakelijk is maar volstaat opdat de onderzoeksrechter
het verzoek tot opheffing van het beslag of van de verzegeling afwijst; dat het
derhalve niet vereist is dat steeds aan één der voorwaarden van artikel 35 voornoemd is voldaan;
Overwegende dat het enkele feit dat de onderzoeksrechter de opheffing van
een beslag of een verzegeling weigert op grond van slechts één der gronden bepaald in artikel 61quater, §3 Wetboek van Strafvordering, geen miskenning van
de evenredigheidsregel vervat in artikel 1 van het eerste protocol bij het
E.V.R.M. oplevert;
Dat het middel faalt naar recht;
2. Tweede middel
Overwegende dat het middel, dat geen verband houdt met de regelmatigheid
van de handhaving van de verzegeling door de onderzoeksrechter noch betrekking heeft op de ontvankelijkheid van het cassatieberoep, geen antwoord behoeft;
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 het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
5 oktober 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. R. Verstraeten, Brussel en K. Luyckx, Antwerpen.
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Nr. 456
2° KAMER - 5 oktober 2004

1º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING BESLISSING VAN DE RAADKAMER - HOGER BEROEP - ARREST VAN DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - BETEKENING - VERMELDINGEN - GEVOLGEN.
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING — STRAFVORDERING — DUUR, BEGIN EN EINDE - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BETEKENING - VERMELDINGEN GEVOLGEN.
3º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - VERTALING - FOUTIEVE
VERTALING - VERBETERING - RECHTEN VAN VERDEDIGING - TENUITVOERLEGGING - WEIGERING.
4º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - VERTALING - FOUTIEVE
VERTALING - VERBETERING - RECHTEN VAN VERDEDIGING - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES.
5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - VERTALING - FOUTIEVE VERTALING VERBETERING - RECHTEN VAN VERDEDIGING.
6º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING OVERLEVERING - ARTIKEL 17, §5 WET EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - VOORWAARDEN GEVOLGEN.
1º en 2° Het voorschrift van artikel 17, §5 van de Wet van 19 december 2003 betreffende
het Europees aanhoudingsbevel dat bepaalt dat in de akte van betekening van het arrest,
dat beslist over het beroep tegen de beslissing van de raadkamer, de betrokken persoon
in kennis dient te worden gesteld dat hij het recht heeft een voorziening in cassatie in te
stellen binnen een bepaalde termijn, voorziet niet in enige sanctie of nietigheid en heeft
geen ander doel dan de termijn van cassatieberoep te doen ingaan en de aandacht van
de betrokken persoon hierop te vestigen. (Art. 17, §5 Wet 19 dec. 2003)
3º De appèlrechters die de vastgestelde foutieve vertaling in het Nederlands van een aan
de Belgische autoriteiten gericht Europees aanhoudingsbevel in het Frans hebben
verbeterd en de persoon om wiens aanhouding en overlevering wordt verzocht hiervan
uitdrukkelijk in kennis hebben gesteld, zodat hij dienaangaande zijn verdediging heeft
kunnen voorbrengen, verantwoorden aldus naar recht hun beslissing dat de
tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel niet om die redenen moest
worden geweigerd. (Art. 2, §§5 en 6 Wet 19 dec. 2003)
4º en 5° De appèlrechters die de vastgestelde foutieve vertaling in het Nederlands van een
aan de Belgische autoriteiten gericht Europees aanhoudingsbevel in het Frans hebben
verbeterd en de persoon om wiens aanhouding en overlevering wordt verzocht hiervan
uitdrukkelijk in kennis hebben gesteld, zodat hij dienaangaande zijn verdediging heeft
kunnen voorbrengen, verantwoorden aldus naar recht hun beslissing dat het recht op een
eerlijk proces niet werd miskend. (Art. 6 E.V.R.M.; Art. 2, §§5 en 6 Wet 19 dec. 2003)
6º Uit het voorschrift van artikel 8 van de Wet van 19 december 2003 betreffende het
Europees aanhoudingsbevel, dat bepaalt dat indien de persoon op wie het Europees
aanhoudingsbevel met het oog op de instelling van vervolging betrekking heeft, Belg is of
in België verblijft, de overlevering afhankelijk kan worden gesteld van de voorwaarde dat
de persoon, na te zijn berecht, naar België wordt teruggezonden teneinde aldaar de straf
of de veiligheidsmaatregel te ondergaan die tegen hem in de uitvaardigende Staat is
uitgesproken, vloeit niet voort dat de overlevering afhankelijk moet worden gesteld van
die voorwaarde wanneer de betrokken persoon hierom verzoekt. (Art. 8 Wet 19 dec. 2003
betreffende het Europees aanhoudingsbevel)

1530

HOF VAN CASSATIE

5.10.04 - Nr. 456

(L.)

ARREST

(A.R. P.04.1286.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 september 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert in een memorie drie middelen aan. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat artikel 17, §5 Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt dat
de beslissing omtrent het beroep "binnen vierentwintig uur (wordt) betekend aan
de betrokken persoon. In de akte van betekening wordt de betrokken persoon ervan in kennis gesteld dat hij het recht heeft een voorziening in cassatie in te stellen en wordt de termijn bepaald waarbinnen zulks moet geschieden";
Dat die wetsbepaling niet in enige sanctie of nietigheid voorziet; dat dit vormvereiste geen ander doel heeft dan de termijn van het cassatieberoep te doen ingaan en de aandacht van de betrokken persoon hierop te vestigen;
Overwegende dat eiser regelmatig cassatieberoep heeft ingesteld tegen het arrest dat beslist over de tenuitvoerlegging van het tegen hem uitgevaardigde Europees aanhoudingsbevel;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
Overwegende dat artikel 2, §5 Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt dat
"het Europees aanhoudingsbevel dat wordt gericht aan de bevoegde autoriteit
van een andere lidstaat moet worden vertaald in de officiële taal of een van de
officiële talen van de uitvoerende Staat, of in één of meer andere officiële talen
van de instellingen van de Europese Gemeenschappen die deze Staat aanvaardt
op grond van een verklaring gedaan bij het Secretariaat-generaal van de Raad
van de Europese Unie";
Dat artikel 2, §6 van voornoemde wet bepaalt dat "het Europees aanhoudingsbevel gericht aan de Belgische autoriteiten moet worden vertaald in het Nederlands, het Frans of het Duits";
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat het Europees aanhoudingsbevel aan de Belgische autoriteiten werd gericht in het Frans en dat een vertaling
hiervan in het Nederlands aan het dossier werd gevoegd waarin de tekst onder
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M083 foutief werd vertaald;
Dat de appèlrechters deze foutieve vertaling hebben verbeterd en eiser hiervan
uitdrukkelijk in kennis hebben gesteld zodat hij dienaangaande zijn verdediging
heeft kunnen voorbrengen;
Dat zij aldus hun beslissing dat eisers recht op een eerlijk proces niet werd
miskend en dat de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel niet om
die reden moest worden geweigerd, naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
3. Derde middel
Overwegende dat artikel 8 Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt dat indien
de persoon op wie het Europees aanhoudingsbevel met het oog op de instelling
van vervolging betrekking heeft, Belg is of in België verblijft, de overlevering
afhankelijk kan worden gesteld van de voorwaarde dat de persoon, na te zijn berecht, naar België wordt teruggezonden teneinde aldaar de straf of de veiligheidsmaatregel te ondergaan die tegen hem in de uitvaardigende Staat is uitgesproken;
Dat het middel dat ervan uitgaat dat de overlevering afhankelijk moet worden
gesteld van voormelde voorwaarde wanneer de betrokken persoon hierom verzoekt, faalt naar recht;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
5 oktober 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaatgeneraal – Advocaat: mr. F. Pauwels.

Nr. 457
2° KAMER - 6 oktober 2004

1º WEGVERKEER – INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN – VOERTUIG INGESCHREVEN
IN LUXEMBURG – HOOFDGEBRUIKER MET WOONPLAATS IN BELGIË – VOERTUIG IS EIGENDOM VAN
EEN LEASINGMAATSCHAPPIJ GEVESTIGD IN LUXEMBURG – GEBRUIKER VEROORDEELD WEGENS NIETINSCHRIJVING VAN EEN VOERTUIG – CASSATIEBEROEP – EISER VOERT AAN DAT DE WETTELIJKE
BEPALINGEN IN STRIJD ZIJN MET DE ARTT. 49 TOT 55 VAN HET EEG-VERDRAG – BEPALINGEN –
INTERPRETATIE – PREJUDICIËLE VRAAG – HOF VAN JUSTITIE E.G.
2° EUROPESE UNIE – PREJUDICIËLE GESCHILLEN – HOF VAN CASSATIE –
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ART. 234 E.E.G.VERDRAG – HANDELINGEN VERRICHT DOOR DE INSTELLINGEN – BEPALING –
INTERPRETATIE – VERZOEK – INTERPRETATIE NOODZAKELIJK – HOF VAN JUSTITIE E.G.
1º en 2° Wanneer de uitlegging van een bepaling van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap of van een handeling verricht door de instellingen
van de Europese Gemeenschap, zoals de artikelen 49 tot 55 van voormeld verdrag,
noodzakelijk is opdat het Hof van Cassatie zijn arrest zou kunnen wijzen, te dezen, in
een zaak waar de vraag wordt gesteld of voormelde verdragsartikelen aan een nationale
regelgeving van een eerste lidstaat in de weg staan, waarbij het aan iemand die in die
Staat zijn verblijfplaats heeft en er werkt verboden wordt om op het grondgebied van die
Staat een voertuig te gebruiken dat aan een leasingmaatschappij toebehoort die in een
tweede lidstaat is gevestigd, wanneer dat voertuig niet in de eerste Staat werd
ingeschreven, ook al is dit in de tweede lidstaat gebeurd, vraagt het Hof van Cassatie
aan het Hof van Justitie om uitspraak te doen bij wijze van prejudiciële beslissing. (Art.
234 E.E.G.Verdrag van 25 maart 1957, goedgekeurd bij wet van 2 december 1957; Art. 2
§1 K.B. Van 20 juli 2001; Art. 29 Wegverkeerswet)
(L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0176.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 9 januari 2004 door de
Correctionele Rechtbank te Verviers in hoger beroep is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu 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
Over het middel:
Eerste onderdeel:
Overwegende dat het bestreden vonnis vermeldt dat de eerste rechter terecht
“heeft geoordeeld dat het feit alleen dat hij zich aan het stuur bevindt van een
personenwagen waarvan de inschrijving niet voldoet aan de wetgeving, reeds een
misdrijf uitmaakt, aangezien die wetgeving degene beoogt die het voertuig in het
verkeer brengt, wat in het onderhavige geval niet wordt betwist aangezien
[eiser], die zijn woonplaats heeft in België en aan het stuur van een voertuig dat
in het Groothertogdom Luxemburg was ingeschreven werd tegengehouden, heeft
toegegeven dat hij de hoofdgebruiker is van die personenwagen die hij least bij
een Luxemburgse vennootschap, Locarent N.V.”;
Dat hij, daarenboven, opmerkt, dat “er moet worden vastgesteld dat [eiser] die
ervoor kiest om voortdurend met een personenwagen te rijden die hij in het
Groothertogdom Luxemburg huurt en die aldaar is ingeschreven, zich bewust in
een staat van wetsovertreding heeft gebracht met als enig doel, dat niet wordt
toegegeven maar overduidelijk is, aan een aanzienlijke belasting te ontsnappen”;

Nr. 457 - 6.10.04

HOF VAN CASSATIE

1533

Dat de appèlrechters aldus antwoorden op de conclusie van eiser, waarin wordt
aangevoerd dat het voor hem onmogelijk was het voertuig dat het voorwerp van
het misdrijf uitmaakte, in België in te schrijven;
Dat dit onderdeel feitelijke grondslag mist;
Tweede onderdeel:
Overwegende dat het bestreden vonnis, met overneming van de redengeving
van de eerste rechter vermeldt, dat eiser “compleet de vraag ontwijkt of : ‘het
misdrijf bewezen is aan de zijde van [voornoemde eiser]’ en niet aan de zijde
van de leasingmaatschappij of één van haar verantwoordelijken ? Hij heeft er dus
geen enkel belang bij dat de voorgestelde vraag aan het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen wordt gesteld”;
Dat het daarenboven, met eigen redengeving, aanvoert, “dat er geen grond is
om een vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen […] aangezien de antwoorden op de door [eiser] aangevoerde bezwaren
geen antwoord zouden kunnen opleveren in het onderhavige geval ; dat immers,
ook al zou men moeten aannemen dat de Belgische wetgeving niet in overeenstemming is met het Europees recht wat betreft de inschrijving in België van een
voertuig door een buitenlandse vennootschap die aldaar haar zetel niet heeft, dit
geen enkele weerslag zou hebben op het bestaan van het misdrijf aan de zijde
van [eiser]”;
Dat de appèlrechters met die vermeldingen antwoorden op de conclusie die in
dit onderdeel is overgenomen;
Dat dit onderdeel feitelijke grondslag mist;
Derde onderdeel:
Overwegende dat de appèlrechters eiser veroordelen wegens het feit dat hij
“op 14 mei 2002, te Luik, een voertuig dat niet is ingeschreven en dat geen nummerplaat draagt die bij de inschrijving wordt toegekend, in het verkeer heeft gebracht (artikelen 2, § 1, koninklijk besluit van 20 juli 2001) [betreffende de inschrijving van voertuigen] en 29 van het koninklijk besluit van 16 maart 1968)
[tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer]”;
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat eiser, die zijn woonplaats
heeft in België, hier rondrijdt met een voertuig dat in het Groothertogdom
Luxemburg is ingeschreven en toegeeft de hoofdgebruiker te zijn van dit voertuig dat toebehoort aan een leasingmaatschappij die in laatstgenoemde Staat is
gevestigd;
Dat eiser niet aanvoert dat voormeld voertuig is bestemd voor de uitoefening
van een beroepsactiviteit op het grondgebied van een andere Lidstaat dan die
waar hij zijn verblijfplaats heeft;
Overwegende dat, volgens eiser, de wettelijke bepalingen op grond waarvan
hij wordt vervolgd in strijd zijn met de bepalingen van de artikelen 49 tot 55 van
het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap van 25
maart 1957;
Overwegende dat het antwoord op de in het beschikkend gedeelte geformuleerde vraag noodzakelijk is voor de oplossing die dient te worden gegeven aan
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de zaak die voor het Hof aanhangig is, zodat het Hof, met toepassing van artikel
234, van voormeld verdrag, ertoe verplicht is een prejudiciële vraag te stellen
aan het Hof van Justitie;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Houdt de beslissing aan tot het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak zal hebben gedaan over
de volgende vraag:
Staan de artikelen 49 tot 55 van het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting
van de Europese Economische Gemeenschap, in de weg aan een nationale regelgeving van een eerste Lidstaat waarbij het aan iemand die in die Staat zijn verblijfplaats heeft en er werkt verboden wordt om op het grondgebied van die Staat
een voertuig te gebruiken dat aan een leasingmaatschappij toebehoort die in een
tweede Lidstaat is gevestigd, wanneer dat voertuig niet in de eerste Staat werd
ingeschreven, ook al is dit in de tweede Lidstaat gebeurd?
Houdt de kosten aan.
6 oktober 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. De Gryse.

Nr. 458
2° KAMER - 6 oktober 2004

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ART. 149 MOTIVERINGSPLICHT - DRAAGWIJDTE.
2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN MOTIVERINGSPLICHT - VORMVOORSCHRIFT - GEVOLGEN.
3º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL - "TWIJFEL KOMT
DE BEKLAAGDE TEN GOEDE" - DRAAGWIJDTE.
4º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - "TWIJFEL KOMT DE BEKLAAGDE
TEN GOEDE" - DRAAGWIJDTE.
5º AANRANDING VAN EERBAARHEID EN VERKRACHTING - AANRANDING
VAN DE EERBAARHEID - BEGRIP.
6º AANRANDING VAN EERBAARHEID EN VERKRACHTING - AANRANDING
VAN DE EERBAARHEID MET GEWELD OF BEDREIGING - GEWELD OF
BEDREIGING - GEWELD - BEGRIP.
1º en 2º De verplichting om de vonnissen en de arresten met redenen te omkleden is een
vormvoorschrift; de omstandigheid dat die redengeving een verkeerde toepassing van de
wet aan het licht zou brengen, maakt geen schending uit van artikel 149 van de
Grondwet1. (Art. 149 G.W. 1994)
1 Zie Cass., 17 okt. 2001, A.R. P.01.1021.F, nr. 551.
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3º en 4º De twijfel die de beklaagde ten goede moet komen, is die welke, volgens de
rechter, betrekking heeft op de schuld van voormelde beklaagde aan de hem ten laste
gelegde feiten2.
5º Aanranding van de eerbaarheid veronderstelt een aantasting onder dwang van de
seksuele integriteit van een levend persoon of met diens hulp, zonder dat daarvoor
noodzakelijkerwijs fysiek contact is vereist3. (Art. 373 Sw.)
6º Het geweld, dat een bestanddeel is van het misdrijf, dat in artikel 373 van het
Strafwetboek strafbaar wordt gesteld, kan voortvloeien uit het feit dat het slachtoffer werd
verrast en aldus, ten gevolge van de listen van de dader, in de onmogelijkheid verkeerde
om zich aan de aanranding te onttrekken4. (Art. 373 Sw.)
(V. T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0665.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 30 maart 2004 door het
Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer, is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert drie middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing over de strafvordering:
Over het eerste middel:
Overwegende dat de verplichting om de vonnissen en de arresten met redenen
te omkleden een vormvoorschrift is; dat de omstandigheid dat die redengeving
een verkeerde toepassing van de wet aan het licht zou brengen, geen schending
uitmaakt van artikel 149 van de Grondwet;
Dat het middel, wat dat betreft, faalt naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, de twijfel die aan de beklaagde ten goede
moet komen, die is welke, volgens de rechter, betrekking heeft op de schuld van
voormelde beklaagde aan de hem ten laste gelegde feiten;
Overwegende dat de in het arrest geuite twijfel alleen slaat op het bestaan van
lichamelijk contact tussen de eiser en het slachtoffer op het ogenblik dat de aanranding werd gepleegd;
2 Zie Cass., 16 mei 2001, A.R. P.01.0305.F, nr. 288.
3 Zie Cass., 7 jan. 1997, A.R. P.95.1312.N, nr. 12; J.-M. P OUPART, Les Novelles, Droit pénal, III,
Larcier, 1972, p. 433, nr. 6145.
4 Zie Cass., 7 maart 1989, A.R. 1930, nr. 380; G. B ELTJENS, Encyclopédie du droit criminel belge, I,
Brussel, 1901, 454.
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Dat de appèlrechters, daarentegen, geen enkele twijfel hebben geuit aangaande
het feit dat aan eiser wordt ten laste gelegd, namelijk dat hij de eerbaarheid van
het kind heeft geschonden door het te dwingen zich uit te kleden;
Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel:
Overwegende dat aanranding van de eerbaarheid een aantasting onder dwang
veronderstelt van de seksuele integriteit op een levend persoon of met diens hulp,
zonder dat daarvoor fysiek contact is vereist;
Dat de appèlrechters, bijgevolg, door te verklaren dat het feit dat eiser het
slachtoffer heeft gedwongen "zich uit te kleden en hem zijn geslachtsdeel te tonen [...], in bewoordingen die overduidelijk seksueel getint waren", een wezenlijk bestanddeel van dat misdrijf uitmaakt, artikel 373 van het Strafwetboek niet
schenden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel:
Overwegende dat het geweld, dat een bestanddeel is van het misdrijf, dat in artikel 373 van het Strafwetboek strafbaar wordt gesteld, kan voortvloeien uit het
feit dat het slachtoffer werd verrast en aldus ten gevolge van de listen van de dader, in de onmogelijkheid verkeerde om zich aan de aanranding te onttrekken;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het kind, dat werd verrast, zich verplicht zag om de immorele handelingen van zijn agressor te ondergaan, en erop
wijst dat het ten gevolge van het onverhoeds karakter ervan, zich lichamelijk niet
daaraan kon onttrekken;
Dat de appèlrechters, aldus, hun beslissing naar recht verantwoorden;
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.
6 oktober 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. J.-F. Bourlet, Luik en K. De Haes, Brussel.

Nr. 459
2° KAMER - 6 oktober 2004

1º VERZET - STRAFZAKEN - BESLISSING BIJ VERSTEK GEWEZEN - GEBREK AAN BETEKENING
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- TERMIJN VAN VERZET - GEVOLG.
2º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALGEMEEN - BESLISSING BIJ
VERSTEK GEWEZEN - BETEKENING - BEGRIP.
1º De termijn van verzet begint niet te lopen zonder een regelmatige betekening van de bij
verstek gewezen beslissing1.
2º Onder betekening van een bij verstek gewezen beslissing moet worden verstaan de
afgifte, bij deurwaardersexploot, van een eensluidend verklaard 2 en bijgevolg integraal
afschrift van de betekende beslissing.
(V. T. LES DEPANNEUSES ORANGE N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0719.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 1 maart 2004 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert 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 is gericht tegen de beslissing waarbij wordt
bevestigd dat het aan het openbaar ministerie betekende verzet tegen het vonnis
van de politierechtbank niet ontvankelijk is:
Over het middel:
Overwegende dat de termijn van verzet niet begint te lopen zonder een regelmatige betekening van de bij verstek gewezen beslissing; dat onder betekening
de bij exploot van gerechtsdeurwaarder gedane afgifte van een eensluidend verklaard en bijgevolg integraal afschrift van de betekende beslissing moet worden
verstaan;
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt "dat het afschrift van het [door
de politierechtbank bij verstek gewezen] vonnis dat aan het exploot van betekening is gehecht, blijkbaar onvolledig is aangezien pagina twee ontbreekt"; dat de
appèlrechters, aldus, hun beslissing, volgens welke, de betekening van de bij verstek gewezen beslissing regelmatig was zodat het verzet van eiser laattijdig, en,
bijgevolg, niet ontvankelijk was, niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
(...)
1 Zie Cass., 14 maart 1979, A.C. 1978-79, 823.
2 Zie Cass., 26 okt. 2000, A.R. C.98.0538.F, nr. 578.
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OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het beslist "dat er geen
grond meer is om te veroordelen tot vervangende gevangenisstraffen" en het uitspraak doet over het verzet dat aan verweerster werd betekend;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt eiser in de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en laat de
andere helft ervan ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Nijvel,
zitting houdende in hoger beroep.
6 oktober 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. J. Van Rossum, Brussel.

Nr. 460
2° KAMER - 6 oktober 2004

VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — SCHORSING - VONNISGERECHT INLEIDENDE TERECHTZITTING - VERDAGING MET HET OOG OP HET VERRICHTEN VAN BIJKOMENDE
ONDERZOEKSDADEN - GEVOLG.
Wanneer op de terechtzitting waarop de strafvordering bij het vonnisgerecht wordt ingeleid,
de behandeling van de zaak wordt verdaagd, ambtshalve of op verzoek van het
openbaar ministerie, met het oog op het verrichten van bijkomende onderzoeksdaden
met betrekking tot het ten laste gelegde feit, is de verjaring van de strafvordering niet
geschorst voor de duur van één jaar zolang het vonnnisgerecht voormeld onderzoek niet
heeft hervat; het is niet van belang of de behandeling van de zaak al dan niet naar een
welbepaalde datum werd verdaagd en evenmin dat de beslissing volgt uit het procesverbaal van de terechtzitting of het voorwerp uitmaakt van een vonnis. (Art. 24, eerste
lid V.T.Sv.)
(G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0862.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 22 april 2004 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Neufchâteau.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
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Eiser voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Overwegende dat uit artikel 24, eerste lid, 1° van de Voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering, zoals dit door artikel 3 van de wet van 11 december
1998 was gewijzigd, blijkt dat, wanneer op de zitting waarop de strafvordering
bij het vonnisgerecht wordt ingeleid, de behandeling van de zaak wordt verdaagd, ambtshalve of op verzoek van het openbaar ministerie, met het oog op het
verrichten van bijkomende onderzoeksdaden met betrekking tot het ten laste gelegde feit, de verjaring van de strafvordering niet is geschorst voor de duur van
één jaar zolang het vonnisgerecht voormeld onderzoek niet heeft hervat; dat het
niet van belang is of de behandeling van de zaak al dan niet naar een welbepaalde datum werd verdaagd; dat het evenmin belang heeft dat de beslissing volgt uit
het proces-verbaal van de terechtzitting of het voorwerp uitmaakt van een vonnis;
Overwegende dat het vonnis eiser veroordeelt uit hoofde van het feit dat hij,
op 3 juni 2001, een zware overtreding van het Wegverkeersreglement heeft begaan, waarvoor, krachtens artikel 68 van de wet betreffende de politie over het
wegverkeer, de verjaringstermijn van de strafvordering één jaar bedraagt;
Overwegende dat eiser op 26 april 2002 werd gedagvaard om te verschijnen
op de terechtzitting van de politierechtbank van 7 juni 2002; dat, op die terechtzitting, de rechtbank "de zaak, op verzoek van het Parket om een ambtelijke opdracht, naar de openbare terechtzitting van 27 september 2002" heeft verdaagd,
en vervolgens andere verdagingen heeft bevolen, op grond dat de stukken betreffende de uitvoering van die ambtelijke opdracht niet in het dossier waren neergelegd, naar de terechtzitting van 12 september 2003, waarop de rechtbank de zaak
heeft onderzocht;
Overwegende dat, aangezien meer dan één jaar is verlopen, zonder dat er
grond was voor schorsing van de strafvordering, sedert de dagvaarding van 26
april 2002 die de daad van vervolging was die voor de laatste maal die verjaring
binnen de eerste termijn heeft gestuit, de strafvordering, op datum van het bestreden vonnis, vervallen was door verjaring; dat de appèlrechters hun beslissing niet
naar recht verantwoorden;
Dat het middel, wat dat betreft, gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
6 oktober 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
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ver: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. O. Bastyns, Brussel en C. Roos, Brussel.

Nr. 461
2° KAMER - 6 oktober 2004

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - VORDERING TOT HERROEPING VAN HET PROBATIEUITSTEL - TOEPASSING.
2º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN VEROORDELING
— PROBATIE-UITSTEL - VORDERING TOT HERROEPING WEGENS NIET-NALEVING VAN DE
VOORWAARDEN - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1 - REDELIJKE TERMIJN TOEPASSING.
3º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING — PROBATIE-UITSTEL - VORDERING TOT HERROEPING OPGELEGDE VOORWAARDEN - NIET-NALEVING - BEOORDELING.
4º ONAANTASTBARE BEOORDELING VAN DE FEITENRECHTER VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING - PROBATIE-UITSTEL - VORDERING TOT HERROEPING - OPGELEGDE
VOORWAARDEN - NIET-NALEVING - BEOORDELING.
5º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING — PROBATIE-UITSTEL - HERROEPING - MOTIVERING VOORWAARDE.
6º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - VEROORDELING MET
UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING - PROBATIE-UITSTEL - HERROEPING VOORWAARDE.
1º en 2° Aangezien de redelijke termijn alleen van toepassing is op het vaststellen van
burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een
ingestelde strafvervolging, is hij niet van toepassing op het gerecht waarbij een vordering
tot herroeping van een probatie-uitstel wegens de niet-naleving van de voorwaarden
aanhangig is. (Art. 6.1 E.V.R.M.; Art. 14, §2 Probatiewet)
3º en 4° De rechter, bij wie de zaak aanhangig is op dagvaarding van het openbaar
ministerie, oordeelt op verslag van de probatiecommissie dat strekt tot herroeping van
het probatie-uitstel, in feite, en, bijgevolg, op onaantastbare wijze of eiser de opgelegde
voorwaarden heeft nageleefd. (Art. 14, §2 Probatiewet)
5º en 6° De voorwaarden die de rechter verbindt aan een maatregel van uitstel moeten
tezamen vervuld zijn, zodat, bij gebrek aan conclusie, de rechter zijn beslissing
regelmatig met redenen omkleedt en naar recht verantwoordt, wanneer hij vaststelt dat
één van de voormelde voorwaarden niet is nageleefd1. (Art. 14, §2 Probatiewet)
(B.)

1 Zie Cass., 3 okt. 2001, A.R. P.01.0881.F, nr. 520.
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0919.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 12 mei 2004 door het Hof
van Beroep te Bergen, correctionele kamer, is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert verschillende grieven aan in een verzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de redelijke termijn, als bedoeld in artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,
alleen van toepassing is op het vaststellen van burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een ingestelde strafvervolging, zodat hij niet van toepassing is op het gerecht waarbij een vordering tot herroeping
van een probatie-uitstel wegens de niet-naleving van de voorwaarden aanhangig
is;
Overwegende dat de rechter bij wie de zaak aanhangig is op dagvaarding van
het openbaar ministerie, op verslag van de probatiecommissie dat strekt tot herroeping van het probatie-uitstel, in feite, en bijgevolg, op onaantastbare wijze
heeft geoordeeld of eiser de opgelegde voorwaarden had nageleefd;
Overwegende dat de grieven tegen de probatie-ambtenaar en tegen voormeld
verslag van de probatiecommissie geen verband houden met de bestreden beslissing;
Overwegende dat de voorwaarden die de rechter verbindt aan een maatregel
van uitstel tezamen moeten vervuld zijn, zodat, zoals in onderhavig geval, bij gebrek aan conclusie, de rechter, die niet gehouden is te antwoorden op de gegevens die vervat liggen in de stukken die ter terechtzitting zijn neergelegd, zijn
beslissing regelmatig met redenen omkleedt en naar recht verantwoordt, wanneer
hij vaststelt dat één van de voormelde voorwaarden niet is nageleefd; dat een
probatievoorwaarde eiser ertoe verplichtte "zich aan het toezicht van een probatie-assistent te onderwerpen" en dat het hof van beroep heeft vastgesteld "dat [eiser] wegens zijn gedrag en zijn gebrek aan medewerking, het de probatie-assistente onmogelijk [had] gemaakt toezicht uit te oefenen op zijn vorderingen en
hem op een degelijke wijze te begeleiden";
Dat de grieven niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht 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.
6 oktober 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. P. Mahieu, Bergen.

Nr. 462
2° KAMER - 6 oktober 2004

1º HOF VAN ASSISEN — RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET
HOF - CASSATIEBEROEP.
2º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL
- ART. 779 GER.W. - TOEPASSING IN STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN.
3º HOF VAN ASSISEN — SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN HET HOF
- ART. 779 GER.W. - TOEPASSING.
4º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL
- HOF VAN ASSISEN - WIJZIGING IN DE SAMENSTELLING VAN DE ZETEL - VERPLICHTING HET DEBAT
VOLLEDIG TE HERVATTEN - ONTSLAG VAN DIE VERPLICHTING.
5º HOF VAN ASSISEN — SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN HET HOF
- WIJZIGING IN DE SAMENSTELLING VAN DE ZETEL - VERPLICHTING HET DEBAT VOLLEDIG TE
HERVATTEN - ONTSLAG VAN DIE VERPLICHTING.
6º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - VERKLARING VAN DE JURY DEFINITIEF KARAKTER.
7º HOF VAN ASSISEN — SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN HET HOF
- SCHULDIGVERKLARING VAN DE JURY - SCHULDIGVERKLARING - LATERE WIJZIGING IN DE
SAMENSTELLING VAN DE ZETEL - MAGISTRAAT DIE NIET ALS PLAATSVERVANGER AAN HET DEBAT
HEEFT DEELGENOMEN - HERVATTING VAN HET DEBAT - GRENZEN.
8º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - VERKLARING VAN DE JURY SCHULDIGVERKLARING - LATERE WIJZIGING IN DE SAMENSTELLING VAN DE ZETEL - MAGISTRAAT DIE
NIET ALS PLAATSVERVANGER AAN HET DEBAT HEEFT DEELGENOMEN - TUSSENARREST DAT BESLIST
HET ONDERZOEK VAN DE ZAAK NIET TE HERVATTEN - VEROORDELEND ARREST - STRAF WETTIGHEID.
9º VERNIETIGING – OMVANG — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN
VERDACHTE - HOF VAN ASSISEN - VERKLARING VAN DE JURY - SCHULDIGVERKLARING - LATERE
WIJZIGING IN DE SAMENSTELLING VAN DE ZETEL - MAGISTRAAT DIE NIET ALS PLAATSVERVANGER AAN
HET DEBAT HEEFT DEELGENOMEN - TUSSENARREST DAT BESLIST HET ONDERZOEK VAN DE ZAAK NIET
TE HERVATTEN - VEROORDELEND ARREST - CASSATIEBEROEP VAN DE BESCHULDIGDE VERNIETIGING - OMVANG.
10º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - VERKLARING VAN DE JURY SCHULDIGVERKLARING - LATERE WIJZIGING IN DE SAMENSTELLING VAN DE ZETEL - MAGISTRAAT DIE
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- TUSSENARREST DAT BESLIST
- VEROORDELEND ARREST - CASSATIEBEROEP
VAN DE BESCHULDIGDE - VERNIETIGING - OMVANG.
NIET ALS PLAATSVERVANGER AAN HET DEBAT HEEFT DEELGENOMEN
HET ONDERZOEK VAN DE ZAAK NIET TE HERVATTEN

1º Het cassatieberoep van de veroordeelde tegen het arrest tot verwijzing naar het hof van
assisen, dat op hetzelfde ogenblik als het cassatieberoep tegen het veroordelend arrest,
wordt ingesteld binnen de vijftien dagen na de uitspraak van dat arrest, legt noch de
schending van de wetten betreffende de bevoegdheid van de kamer van
inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen, noch het onderzoek van de in de
artikelen 292bis en 416, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering bedoelde
nietigheden aan het Hof voor1.
2º en 3° Artikel 779 van het Wetboek van Strafvordering is van toepassing in strafzaken 2,
met inbegrip van de rechtspleging voor het hof van assisen.
4º en 5° Het Hof van assisen waarvan de zetel tijdens het debat werd gewijzigd is slechts
ontslagen van de verplichting het debat volledig te hervatten wanneer de magistraat die
is verhinderd, wordt vervangen door een magistraat die aan het debat heeft
deelgenomen in de hoedanigheid van voorzitter of daartoe afgevaardigd of aangewezen
plaatsvervangend assessor. (Artt. 120, derde lid, 121, derde lid en 779, eerste lid Ger.W.)
6º Zodra de jury een regelmatige en volledige verklaring heeft afgelegd, kan zij deze niet
meer wijzigen noch mag zij enige latere verklaring afleggen3.
7º Wanneer in het tijdvak tussen de schuldigverklaring van de jury en het arrest dat
uitspraak doet over de strafvordering, de voorzitter of een assessor wordt vervangen
door een magistraat die niet aan het debat had deelgenomen als plaatsvervanger, strekt
het gezag van gewijsde waarmee het verdict is bekleed, zich uit tot het onderwerp van
het debat waarvan de wet in dat geval eist dat het wordt hervat, met dien verstande dat
het debat wordt beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de
straf.
8º Wanneer na de schuldigverklaring van de jury, de voorzitter wordt vervangen door een
magistraat die niet vanaf de opening aan het debat over de zaak had deelgenomen als
plaatsvervanger, en het hof van assisen, nadat het een arrest alvorens recht te doen
heeft gewezen dat beslist dat er geen grond was om het onderzoek van de zaak voor de
nieuwe zetel te hervatten, ook al was dit beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn
voor de beoordeling van de straf, een veroordelend arrest heeft gewezen, heeft het aldus
samengestelde hof van assisen een straf uitgesproken die het krachtens de wet niet kon
uitspreken.
9º en 10° Nadat het Hof van Cassatie heeft vastgesteld dat na de schuldigverklaring van de
jury, de voorzitter werd vervangen door een magistraat die niet vanaf de opening aan het
debat had deelgenomen als plaatsvervanger en dat het hof van assisen, na een arrest
alvorens recht te doen te hebben gewezen dat beslist dat er geen grond was om het
onderzoek van de zaak voor de nieuwe zetel te hervatten, ook al was dit beperkt tot de
gegevens die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de straf, een veroordelend arrest
heeft gewezen, vernietigt het Hof van Cassatie, op het cassatieberoep van de
beschuldigde, voormeld arrest alvorens recht te doen en het veroordelend arrest dat het
gevolg ervan is, dat laatste alleen in zoverre het uitspraak doet over de straf, en verwijst
het de aldus beperkte zaak naar een ander hof van assisen opdat enkel uitspraak zou
worden gedaan over de straf die aan de beschuldigde moet worden opgelegd ten
gevolge van de antwoorden van de jury op de door de voorzitter gestelde vragen.
(D. e.a. T. B. e.a.)

1 Cass., 21 april 2004, A.R. P.04.0173.F, nr. 210.
2 Cass., 17 dec. 1974, A.C. 1975, 456.
3 S. SASSERATH, Les Novelles, Proc. pén., II, vol. I, La Cour d'assises, Maison F. Larcier, Brussel,
1948, p. 337, nr. 1662.
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0952.F)

I. Bestreden beslissingen
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, dat op 19 november 2003
door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling is gewezen, tegen de arresten alvorens recht te doen, die op 14 mei en 1 juni 2004 door
het Hof van Assisen van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad zijn
gewezen alsook tegen de arresten, die op 1 juni 2004, onder de nummers 3732 en
3731 door het voormelde hof van assisen zijn gewezen op de tegen de eisers ingestelde strafvordering en burgerlijke rechtsvorderingen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers D.D. en Ph.V.C. voeren respectievelijk vier en vijf middelen aan in
memories, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. Over de cassatieberoepen ingesteld tegen het arrest dat op 19 november
2003 door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, is
gewezen:
Overwegende dat, op het cassatieberoep dat de veroordeelde instelt tegen het
arrest waarbij hij naar het hof van assisen wordt verwezen, en dat hij terzelfder
tijd als het cassatieberoep tegen het veroordelend arrest instelt binnen vijftien dagen na de uitspraak van dit arrest, het Hof van Cassatie niet nagaat of de wetten
betreffende de bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling en het hof
van assisen zijn geschonden en het evenmin de in de artikelen 292bis en 416,
tweede lid van het Wetboek van Strafvordering, bedoelde nietigheden onderzoekt;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
B. Over het cassatieberoep door D.D. ingesteld tegen het arrest alvorens recht
te doen, dat op 14 mei 2004 door het Hof van Assisen van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad is gewezen:
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
C. Over het cassatieberoep dat op 2 juni 2004 door D.D. werd ingesteld ter
griffie van de gevangenis te Vorst en dat op 8 juni 2004 ter griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel werd overgeschreven:
Overwegende dat het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 1 juni
2004, onder het nummer 3732, door het Hof van Assisen van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad is gewezen;
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Overwegende evenwel dat eiser eveneens cassatieberoep heeft ingesteld tegen
dat arrest door de verklaring die zijn raadsman op 2 juni 2004, ter griffie van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel heeft afgelegd;
Overwegende dat in strafzaken, behalve wanneer artikel 40, vierde lid van de
Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken van toepassing
is, wanneer regelmatig afstand werd gedaan of wanneer cassatieberoep tegen een
arrest van verwijzing naar het hof van assisen nog kan worden ingesteld na het
veroordelend arrest, een partij geen tweede maal cassatieberoep kan instellen tegen dezelfde beslissing, zelfs als dit cassatieberoep werd ingesteld alvorens over
het eerste uitspraak werd gedaan;
Dat het cassatieberoep van D.D. in de gevangenis te Vorst niet ontvankelijk is;
D. Over de cassatieberoepen van D.D. en Ph.V.C. tegen het arrest alvorens
recht te doen, dat op 1 juni 2004 door het Hof van Assisen van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad is gewezen:
Over het eerste middel dat door elk van de eisers wordt aangevoerd:
Overwegende dat de eisers aanvoeren dat de rechtspleging door nietigheid is
aangetast op grond dat het medisch dossier waarvan de voorzitter de neerlegging
op de terechtzitting van 12 mei 2004 heeft aangekondigd, in werkelijkheid "een
persoonlijkheidsdossier is dat afkomstig is van de jeugdrechtbank";
Overwegende dat het middel dat voor zijn onderzoek een onderzoek van feitelijke gegevens van de zaak vereist, waarvoor het Hof van Cassatie niet bevoegd
is, niet ontvankelijk is;
Over het derde middel van D.D. en het derde en vierde middel van Ph.V.C.:
Overwegende dat, krachtens artikel 779, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, vonnissen en arresten, op straffe van nietigheid, moeten worden gewezen
door de magistraten die alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond;
Dat die bepaling van toepassing is in strafzaken;
Dat hieruit volgt dat, in de regel, wanneer de samenstelling van de zetel wordt
gewijzigd, het debat volledig moet worden hervat;
Dat uit het onderling verband tussen voormeld artikel 779, eerste lid en de artikelen 120, derde lid en artikel 121, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek, volgt
dat het hof van assisen waarvan de zetel tijdens het debat werd gewijzigd slechts
is ontslagen van de verplichting het debat volledig te hervatten wanneer de magistraat die is verhinderd, wordt vervangen door een magistraat die aan het debat
heeft deelgenomen in de hoedanigheid van daartoe afgevaardigd of aangewezen
plaatsvervangend voorzitter of assessor;
Overwegende dat de jury evenwel zodra zij een regelmatige en volledige verklaring heeft afgelegd, deze niet meer kan wijzigen noch enige latere verklaring
mag afleggen;
Dat, bijgevolg, wanneer in het tijdvak tussen de schuldigverklaring door de
jury en het arrest dat uitspraak doet over de strafvordering de voorzitter of een
assessor wordt vervangen door een magistraat die niet aan het debat had deelgenomen als assessor, strekt het gezag van gewijsde waarmee het verdict is be-
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kleed, zich uit tot het onderwerp van het debat waarvan de wet in dat geval eist
dat het wordt hervat, met dien verstande dat het debat wordt beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de straf;
Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat het hof van assisen, van 10 tot
14 mei 2004 werd voorgezeten door raadsheer Philippe Van Lierde;
Dat de jury op 14 mei 2004 een schuldigverklaring heeft uitgesproken; dat het
debat over de straf toen werd verdaagd naar 17 mei 2004;
Dat de raadsman van eiser D.D. op 17 mei 2004 een verzoek tot wraking heeft
neergelegd tegen de voorzitter van het hof van assisen; dat die zich de dag erop
heeft teruggetrokken;
Overwegende dat het hof van assisen opnieuw is samengekomen op 1 juni
2004, onder het voorzitterschap van raadsheer Pierre Saint-Remy;
Dat uit de processtukken niet blijkt dat die magistraat het debat van bij de opening heeft bijgewoond;
Overwegende dat, het aldus samengestelde hof van assisen, alvorens de vordering en de pleidooien te horen, en vervolgens uitspraak te doen zowel op de strafvordering als op de burgerlijke rechtsvorderingen, beslist dat er geen grond was
om het onderzoek van de zaak voor de nieuwe zetel te hervatten, ook al was dit
beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de straf,
aangezien "het aan [de eisers], zelf of via hun raadslieden, zal toegestaan zijn het
Hof -inzonderheid de voorzitter- in te lichten betreffende alle gegevens aangaande hun persoonlijkheid en de verschillende verklaringen die tijdens het mondelinge gedeelte van het debat hieromtrent zijn afgelegd";
Dat deze beslissing de voormelde artikelen 120, derde lid en 779, eerste lid,
schendt;
Dat de middelen, wat dat betreft, gegrond zijn;
En overwegende dat er geen grond bestaat om de overige, door de eisers aangevoerde middelen te onderzoeken, die niet tot ruimere cassatie of tot cassatie
zonder verwijzing kunnen leiden;
E. Over de cassatieberoepen, door D. D. en Ph.V.C. ingesteld tegen het arrest
dat op 1 juni 2004, onder het nummer 3732, door het Hof van Assisen van het
bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad is gewezen:
Overwegende dat de hierna uit te spreken vernietiging, van het arrest alvorens
recht te doen van 1 juni 2004, de vernietiging met zich meebrengt van het daaruit
voortvloeiende arrest dat op dezelfde dag uitspraak deed over de tegen de eisers
ingestelde strafvordering;
Dat het anders samengestelde hof van assisen, door te weigeren het debat binnen de hoger vermelde perken te heropenen, een straf heeft uitgesproken, die het
krachtens de wet niet kon uitspreken;
Dat, wat de schuldigverklaring betreft, de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Dat het hof van assisen, waarnaar het proces wordt verwezen, dus, met toepas-
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sing van artikel 434 van het Wetboek van Strafvordering, zijn arrest zal wijzen in
overeenstemming met de artikelen 362 en volgende van het Wetboek van Strafvordering, op grond van de reeds uitgesproken schuldigverklaring van de jury;
F. Over de cassatieberoepen van D.D. en Ph.V.C. tegen het arrest dat op 1 juni
2004, onder het nummer 3731, door het Hof van Assisen van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad is gewezen:
Overwegende dat de eisers geen enkel bijzonder middel aanvoeren;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het arrest alvorens recht te doen dat op 1 juni 2004 werd uitgesproken door het Hof van Assisen van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad;
Vernietigt het arrest dat diezelfde dag, onder het nummer 3732, door het voormelde hof van assisen is gewezen, in zoverre het uitspraak doet over de straf;
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Beveelt dat dit arrest zal worden overgeschreven in de registers van het Hof
van Assisen van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad en dat melding zal worden gemaakt op de kant van de twee vernietigde arresten;
Veroordeelt elk van de eisers in de kosten van hun cassatieberoepen die zij
hebben ingesteld tegen de op 19 november 2003 door de kamer van inbeschuldigingstelling en op 1 juni 2004, onder het nummer 3731, door het hof van assisen
gewezen arresten;
Veroordeelt D.D. in de kosten van het cassatieberoep dat hij heeft ingesteld tegen het arrest alvorens recht te doen van 14 mei 2004 alsmede in de kosten van
het tweede cassatieberoep dat hij in de gevangenis te Vorst, heeft ingesteld tegen
het op 1 juni 2004 onder het nummer 3732 gewezen arrest;
Laat de kosten van de overige cassatieberoepen ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Assisen van de provincie
Waals-Brabant, opdat enkel uitspraak zou worden gedaan over de straf die aan
de eisers moet worden opgelegd ten gevolge van de antwoorden van de jury op
de door de voorzitter gestelde vragen.
6 oktober 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. D. De Quévy, Brussel, M. Bosmans, Brussel, A. Krywin, Brussel, S. Lempereur, Brussel en S. Coupat, Brussel.

Nr. 463
2° KAMER - 6 oktober 2004

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING — STRAFVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) -
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ONDERZOEKSRECHTER - BUITENLANDSE OVERHEID DIE OM BESLAG VERZOEKT - VERZOEK TOT
OPHEFFING - VERWERPING - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - NIETONTVANKELIJKHEID VAN HET VERZOEKSCHRIFT - ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP.
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - BUITENLANDSE
OVERHEID DIE OM BESLAG VERZOEKT - VERZOEK TOT OPHEFFING - VERWERPING - HOGER BEROEP
- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN HET VERZOEKSCHRIFT CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.
1º en 2° Niet ontvankelijk is het cassatieberoep ingesteld tegen het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling dat het verzoekschrift niet ontvankelijk verklaart dat ertoe
strekt om met toepassing van artikel 61quater van het Wetboek van Strafvordering, de
opheffing door de onderzoeksrechter te verkrijgen van het beslag dat op verzoek van een
buitenlandse overheid is gelegd op bankrekeningen die op naam van verzoeker waren
geopend1. (Artt. 61quater en 416 Sv.)
(N.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1119.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 30 juni 2004 door het Hof
van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling is gewezen.
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.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat eiser een verzoekschrift heeft ingediend dat ertoe strekt om,
met toepassing van artikel 61quater van het Wetboek van Strafvordering, in het
kader van het dossier nummer 1001/00 van het kabinet van onderzoeksrechter
Damien Vandermeersch te Brussel, de opheffing door die magistraat te verkrijgen van het beslag gelegd op drie bankrekeningen die op naam van eiser zijn geopend;
Dat uit het bestreden arrest blijkt dat de onderzoeksrechter te Brussel in het kader van één van zijn dossiers door de procureur bij de Internationale strafrechtbank voor Ruanda werd verzocht om aanvullende rechtshulp; dat die ambtelijke
opdracht ertoe strekte om, met name, verscheidene bankrekeningen te blokkeren
die op naam van verzoeker waren geopend en dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel deze opdracht, wat betreft de huiszoekingen
en de beslagen, uitvoerbaar heeft verklaard bij beschikking tot uitvoerbaarverklaring van 15 juli 2002;
Dat het arrest beslist dat artikel 61quater van het Wetboek van Strafvordering
niet van toepassing is wanneer, zoals in onderhavig geval, een buitenlandse over1 Zie Cass., 17 nov. 1999, A.R. P.99.1540.F, nr. 611 en 30 mei 2000, A.R. P.00.0478.N, nr. 331.
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heid om het beslag verzoekt, en dat de door een buitenlandse overheid gevraagde
inbeslagneming van het voorwerp van het misdrijf of van een overtuigingsstuk
geen onderzoeksdaad is, zoals bedoeld in voormeld artikel 61quater;
Dat, bijgevolg, het arrest het verzoekschrift niet ontvankelijk verklaart;
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 gevallen bepaald in het tweede lid van dit artikel;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
En overwegende dat er geen grond is om acht te slaan op de memorie die de
griffie van het Hof van Cassatie op 5 oktober 2004 heeft ontvangen, dus buiten
de termijnen bepaald in artikel 420bis van het Wetboek van Strafvordering;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
6 oktober 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. L. Walleyn, Brussel.

Nr. 464
1° KAMER - 7 oktober 2004

VREEMDE WET - VORDERING IN RECHTE - RECHTER BIJ WIE EEN OP EEN BEPALING
VAN VREEMD RECHT GEGRONDE VORDERING AANHANGIG IS - VERPLICHTING VAN DE RECHTER OM DE
INHOUD, DE BETEKENIS EN DE DRAAGWIJDTE VAN DAT RECHT NA TE GAAN.
Het staat in de regel aan de rechter bij wie een op een bepaling van vreemd recht
gegronde vordering aanhangig is, de inhoud, de betekenis en de draagwijdte van dat
recht te bepalen, in voorkomend geval na daarover de nodige inlichtingen te hebben
ingewonnen, met eerbiediging van het recht van verdediging1. (Art. 3, eerste lid B.W.)
(BELGISCHE STAAT – Minister van Landsverdediging e.a. T. F. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.99.0289.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest dat op 22 december 1998 door
het Hof van Beroep te Brussel is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
1 Zie Cass., 19 okt. 1980, A.C. 1980 en concl. adv.-gen. KRINGS in Bull. en Pas. 1981, I, 160; Cass. 13
mei 1996, A.R. C.94.0210.F, nr. 170 en 3 dec. 1990, A.R. 8963, nr. 175 en de verwijzingen in noot.
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Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Blijkens het bestreden arrest en de stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, kunnen de feiten van de zaak en de voorafgaande rechtspleging als volgt
worden samengevat:
De eerste verweerster die met haar gezin van 1984 tot 1986 in Rwanda verbleef, voelde op 19 juli 1986, enkele dagen na een excursie in het nationaal park
van Akagera, dat zij koorts had.
Op 21 juli ging zij op consult bij de tweede eiser, een arts die verbonden was
aan het militair ziekenhuis van Kanombe, waarvoor de eerste eiser aansprakelijk
is.
Nadat de tweede verweerder een behandeling had voorgeschreven die geen
uitwerking had, besliste hij 's anderendaags de eerste verweerster, waarvan hij
dacht dat zij aan slaapziekte leed, over te brengen naar het burgerlijk ziekenhuis
van Kigali, waar hij haar heeft opgezocht en haar hoogdringende repatriëring
naar Europa heeft georganiseerd.
Voor het vliegtuig vertrok, gaf de tweede eiser de eerste verweerster een inspuiting en stelde hij ten behoeve van de artsen die haar bij haar aankomst zouden behandelen, een document op waarin hij die medische handeling vermeldde.
Zodra de eerste verweerster op 23 juli 1986 in Brussel aankwam werd zij overgebracht naar het Instituut voor tropische geneeskunde te Hamburg waar haar
toestand bleef verslechteren.
Zij blijft verlamd.
De eerste verweerster en verweerder, haar echtgenoot, alsook de tweede verweerster, een socialezekerheidskas naar Duits recht die ten voordele van de eerste verweerster vergoedingen heeft uitgekeerd, vorderen van de eisers en van de
derde verweerster, die instaat voor het ziekenhuis waar de eerste verweerster bij
haar aankomst in Hamburg werd opgenomen, de vergoeding voor hun schade.
Het arrest neemt uitsluitend de aansprakelijkheid van de eisers in aanmerking.
IV. Middelen
(...)
V. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het arrest, zonder bekritiseerd te worden, vermeldt "dat de
wetten die de bestanddelen bepalen van het feit dat aan de basis ligt van de delictuele of quasi-delictuele aansprakelijkheid, alsook de wijze en de omvang van de
schadevergoeding vaststellen, wetten van politie zijn in de zin van artikel 3, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek" en "dat dit statuut een territoriale toepassing
impliceert van de wetten inzake de aansprakelijkheid buiten overeenkomst (lex
loci deliciti commissi)";
Wat het eerste en het derde middel betreft:
Wat het eerste onderdeel van beide middelen betreft:
Overwegende dat het arrest oordeelt dat het Rwandese recht, waarover het op-
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merkt "dat de partijen het eens zijn om de toepassing ervan (...) in deze zaak te
vragen", zowel geldt voor de beoordeling van de aansprakelijkheid van de tweede eiser als voor de raming van de schade waarvan de eerste drie verweerders
vergoeding vorderen;
Dat het erop wijst "dat de administrateur-generaal van het Belgische departement van Buitenlandse zaken op 30 juli 1888 een decreet aangenomen heeft
waarbij in het Rwandese burgerlijk wetboek een boek werd ingevoegd (...), dat
het (...) derde is geworden", waarvan "artikel 258 bepaalt dat tout fait quelconque
de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il
est arrivé, à le réparer";
Dat het arrest, met betrekking tot de raming van de schade, daaraan toevoegt
dat bij genoemd boek "'Dispositions complémentaires' zijn gevoegd met verduidelijking van de toepassingsmodaliteiten van het beginsel van de vergoeding in
integrum waarop (voornoemd) artikel 258 betrekking heeft (...)(Instruction ministérielle n° 1/87 relative à la détermination des dommages-intérêts pour perte
de revenus et des dommages moraux)";
Dat het arrest, dat aldus de normen van het Rwandese recht dat het zal toepassen, nader heeft omschreven, op grond daarvan de door de partijen aangevoerde
feiten onderzoekt om zowel de fout van de tweede eiser te beoordelen als de vergoeding te ramen waarop de eerste drie verweerders aanspraak kunnen maken;
Dat het arrest, met al die vermeldingen, antwoordt op de conclusie van de eisers die aanvoeren dat de eerste drie verweerders geen bewijs leveren van de fout
en van de schade waarop zij zich volgens de toepasselijke regels van het Rwandese recht beriepen;
Dat die onderdelen feitelijke grondslag missen;
Wat het tweede en het derde onderdeel van het eerste middel en het tweede onderdeel van het derde middel betreft:
Overwegende dat uit het antwoord op het eerste onderdeel van elk middel
blijkt dat de partijen voor het hof van beroep aangenomen hebben dat de Rwandese wet toepasselijk is;
Dat het hof van beroep, door de toepasselijke bepalingen van die wet nader te
omschrijven, zonder het recht van verdediging van de eisers te miskennen, alleen
zijn verplichting is nagekomen om op de feiten, waarvan het regelmatig heeft
kennisgenomen, de rechtsnormen toe te passen op grond waarvan het over de
vordering uitspraak zou doen;
Overwegende dat het hof van beroep, in zoverre het, op grond van die bepalingen, om de niet-bekritiseerde redenen, de vordering heeft toegewezen op grond
van de feiten die aan zijn beoordeling zijn voorgelegd, de betekenis en de draagwijdte die het daaraan heeft toegekend, heeft aangegeven en aldus het Hof van
Cassatie in staat heeft gesteld zijn toetsing uit te oefenen;
Dat het, aangezien er daarover geen conclusie was neergelegd, niet bovendien
diende vast te stellen dat voldaan was aan alle voorwaarden voor de toepassing
van die bepalingen;
Dat het hof van beroep, door aldus uitspraak te doen, geen enkele van de in de
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onderdelen aangewezen wetsbepalingen schendt noch de daarin aangewezen algemene rechtsbeginselen miskent;
Dat de onderdelen niet kunnen worden aangenomen;
Wat het tweede middel betreft:
Overwegende dat het arrest oordeelt "dat de aansprakelijkheid (...) van de (derde verweerster) beoordeeld moet worden volgens de Duitse wet, aangezien het
eventueel schadeveroorzakende feit zich, in dit geval, in Duitsland heeft voorgedaan", en "dat artikel 823 van het Duitse burgerlijk wetboek bepaalt dat eenieder
die met opzet of door nalatigheid, op onrechtmatige wijze het leven, het lichaam,
de gezondheid, de vrijheid, de eigendom of enig ander recht van een andere persoon aantast, die persoon moet vergoeden voor de schade die daaruit
voortvloeit";
Dat het arrest aldus, doordat het, overeenkomstig de verplichting voor het hof
van beroep, de buitenlandse wetsbepaling heeft aangewezen die het zal toepassen
op de feiten waarvan het regelmatig heeft kennisgenomen om over de vordering
uitspraak te doen, op grond van een feitelijke beoordeling de aan de derde verweerster ten laste gelegde fout heeft afgewezen;
Overwegende dat het arrest, aangezien de partijen in conclusie hadden aangenomen dat overeenkomstig de in artikel 3, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek
bedoelde conflictregel, voor de beoordeling van de aquiliaanse fout toepassing
moet worden gemaakt van de wet van de plaats waar het feit zich heeft voorgedaan, door de toepasselijke bepaling van die wet nader te omschrijven, het recht
van verdediging van de eisers niet miskent;
Dat het, door de aan de derde verweerster ten laste gelegde fout op grond van
die bepaling te beoordelen, de betekenis en de draagwijdte die het daaraan toekent, preciseert;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
7 oktober 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. De Bruyn, Gérard en Claeys Boúúaert.

Nr. 465
1° KAMER - 7 oktober 2004

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WETTIGHEID
VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN - VERORDENEND BESLUIT - RAAD VAN STATE
- AFDELING WETGEVING - ADVIES - HOOGDRINGENDHEID - ONTSTENTENIS - TOETSING - GEVOLG.
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2º ONDERWIJS - FRANSE GEMEENSCHAP - HOGER KUNSTONDERWIJS - HOGER
MUZIEKONDERWIJS - KONINKLIJK CONSERVATORIUM - AMBT MET VOLLEDIGE PRESTATIES - VOLLEDIG
UURROOSTER - K.B. 8 AUG. 1984 - VERORDENEND BESLUIT - GEVOLG.
1º en 2° Het niet naleven van de substantiële vormvereiste, zijnde de vraag om advies aan
de Raad van State, zonder aanvoering van de met bijzondere redenen omklede
hoogdringendheid, leidt tot de onwettigheid van het K.B. van 8 aug. 19841 2 3. (Art. 159
G.W. 1994; Art. 3 Wet Raad van State)
(FRANSE GEMEENSCHAP VAN BELGIË T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0117.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest dat op 17 oktober 2002 is gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, dat uitspraak deed als gerecht waarnaar
de zaak was verwezen na het arrest van het Hof van 29 juni 2000.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middelen
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat krachtens artikel 3, §1, eerste lid van de op 12 januari 1973
gecoördineerde wetten op de Raad van State, buiten het met bijzondere redenen
omklede geval van hoogdringendheid, de ontwerpen van reglementaire besluiten
aan het met redenen omkleed advies van de afdeling wetgeving van de Raad van
State worden onderworpen;
Overwegende dat het bestreden arrest vaststelt dat "het begrip volledig uurrooster in het hoger muziekonderwijs duidelijk omschreven is in het koninklijk
besluit van 8 augustus 1984 dat uitgevaardigd is met toepassing van artikel 77,
§1 van de wet van 24 december 1976 en dat een dergelijk uurrooster 12 uren per
week telt" en daaruit afleidt dat "de eerste twaalf uur die worden gegeven door
een muziekleraar in het hoger onderwijs, zoals (verweerder), volledig uitbetaald
moeten worden, namelijk tegen 100 pct, en dat enkel de bijkomende uren, die
buiten dat volledig uurrooster worden gegeven tegen 50 pct. moeten worden betaald";
Overwegende dat de aanhef van het koninklijk besluit van 8 augustus 1984
houdende uitvoering van de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977 niet vermeldt dat het onderworpen werd aan het met redenen omkleed advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State; dat het
1 Andersl. concl. O.M.
2 Cass. 9 sept. 2002, A.R. S.00.0125.F, www.cass.be.
3 Bij arrest van 29 juni 2000, C.98.0217.F, nr. 217, had het Hof het cassatieberoep aangenomen dat
gericht was tegen de beslissing waarbij dezelfde partijen betrokken waren en volgens welke het
begrip ambt met volledige prestaties in het hoger muziekonderwijs niet zou zijn omschreven.
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geen met bijzondere redenen omklede hoogdringendheid aanvoert op grond
waarvan de minister van Nationale Opvoeding van de vraag om advies vrijgesteld had kunnen worden;
Overwegende dat het niet naleven van de substantiële vormvereiste, zijnde de
vraag om advies aan de Raad van State, zonder aanvoering van de met bijzondere redenen omklede hoogdringendheid, leidt tot onwettigheid van het koninklijk
besluit van 8 augustus 1984;
Dat het arrest, dat voornoemd koninklijk besluit toepast, de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep en de
vordering ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de het Hof van Beroep te Bergen.
7 oktober 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Andersluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 466
1° KAMER - 7 oktober 2004

1º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE – OPENBARE ORDE –
OVEREENKOMST – BESTANDDELEN – OORZAAK – ONGEOORLOOFDE OORZAAK – MISKENNING VAN
DE RECHTEN VAN DE BELASTINGADMINISTRATIE – VOLSTREKTE NIETIGHEID – MEDECONTRACTANT
OP DE HOOGTE VAN DE ONGEOORLOOFDE OORZAAK.
2º EUROPESE UNIE – PREJUDICIËLE GESCHILLEN – HOF VAN JUSTITIE VAN DE
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN – VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CASSATIE.
1º Een overeenkomst die bedoeld is om afbreuk te doen aan de door eenwetgeving van
openbare orde beschermde rechten van de belastingadministratie is volstrekt nietig
wanneer een van de partijen ongeoorloofde bedoelingen had bij het sluiten van die
overeenkomst, zonder dat vereist is dat de medecontractant hiervan op de hoogte was1.
(Artt. 1108 en 1134 B.W.)
2º Wanneer het Hof van Cassatie van oordeel is dat het antwoord op de vraag of het
beginsel van de fiscale neutraliteit van de belasting over de toegevoegde waarde belet
dat de vernietiging ingevolge een regel van intern recht of ingevolge een fraude inzake
1 Cass., 12 okt. 2000, A.R. C.99.0136.F, nr. 543; Cass., 7 okt. 2004, A.R. C.02.0185.F, niet
gepubliceerd.
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de belasting over de toegevoegde waarde zelf, van een overeenkomst over de levering
van goederen aan een belastingplichtige die al dan niet te goeder trouw heeft
gecontracteerd en niet op de hoogte was van de door de verkoper gepleegde BTWfraude, voor die belastingplichtige het verlies van het recht om de belasting af te trekken
tot gevolg heeft, een vraag doet rijzen over de uitlegging van art. 2 van de eerste richtlijn
van de Raad 64/227/EEG van 11 april 1967 betreffende de harmonisatie van de
wetgeving der Lidstaten inzake omzetbelasting, alsook van de artt. 5 en 17, §2, a) 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, is het Hof verplicht een
prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.
(ANG COMPUTIME BELGIUM N.V. in vereffening T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0144.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 29 mei 2002 door het Hof
van Beroep te Luik is gewezen.
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 het middel aanvoert dat het arrest niet naar recht heeft kunnen beslissen dat de koopovereenkomsten die tussen de failliete vennootschap,
waarvan eiser de curator is, en haar medecontractant gesloten waren, wegens een
ongeoorloofde oorzaak volstrekt nietig waren, terwijl de failliete vennootschap
geen weet zou hebben gehad van de ongeoorloofde drijfveer van haar medecontractant die erop uit was de Schatkist op te lichten door het opzetten van een
“BTW-carrousel”;
Overwegende dat een overeenkomst die ertoe strekt een derde te bedriegen, in
casu verweerder, wiens rechten beschermd zijn door een wetgeving van openbare orde, een ongeoorloofde oorzaak heeft en volstrekt nietig is;
Dat het, aangezien het om het openbaar belang gaat, voldoende is dat een van
de partijen met ongeoorloofde bedoelingen heeft gecontracteerd; dat de medecontractant die bedoelingen niet noodzakelijk hoeft te kennen;
Dat het middel faalt naar recht;
2. Tweede middel
Overwegende dat artikel 2 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde bepaalt dat de leveringen van goederen en de diensten die door
een als zodanig handelende belastingplichtige onder bezwarende titel worden
verricht, aan de belasting zijn onderworpen wanneer ze in België plaatsvinden;
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Dat luidens artikel 4, §1 van dat wetboek belastingplichtige is eenieder die in
de uitoefening van een economische activiteit geregeld en zelfstandig, met of
zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, levering van goederen of
diensten verricht die in dat wetboek zijn omschreven, ongeacht op welke plaats
de economische activiteit wordt uitgeoefend;
Dat in artikel 10, §1, als een levering van een goed wordt beschouwd de overdracht of de overgang van de macht om als een eigenaar over een goed te beschikken met de precisering dat onder meer het feit wordt bedoeld waarbij een
goed ter beschikking van de verkrijger of de overnemer wordt gesteld ingevolge
een contract tot overdracht of aanwijzing;
Dat elke belastingplichtige, krachtens artikel 45, §1, op de belasting die hij
verschuldigd is, de belasting geheven van de aan hem geleverde goederen en verleende diensten, in aftrek mag brengen van de door hem ingevoerde goederen en
de door hem verrichte intracommunautaire verwervingen van goederen, in de
mate dat hij die goederen en diensten gebruikt voor het verrichten van handelingen die in dat artikel worden opgesomd;
Dat die wetsbepalingen 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 omzetten naar het Belgisch recht;
Overwegende dat volgens een vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van
de Europese Gemeenschappen, de zesde richtlijn, die een ruime harmonisatie beoogt op het vlak van de belasting over de toegevoegde waarde, berust op het beginsel van de fiscale neutraliteit ; dat er overeenkomstig dat beginsel, m.b.t. de
inning van die belasting, geen veralgemeende différentiëring tussen geoorloofde
en ongeoorloofde transacties mag gebeuren, behalve in de gevallen, die geen verband houden met deze zaak, waar, wegens de bijzondere kenmerken van bepaalde goederen, iedere mededinging tussen een geoorloofde economische sector en
een ongeoorloofde economische sector uitgesloten is;
Overwegende dat het arrest, met overname van de redenen van de eerste rechter, vaststelt dat de failliete vennootschap computeronderdelen had gekocht en
doorverkocht en, dat de belastingadministratie, luidens een door haar opgemaakt
proces-verbaal, heeft geoordeeld dat voornoemde vennootschap willens en wetens had meegewerkt aan een “BTW-carrousel” waarmee men een of meerdere
keren de BTW-bedragen wil recupereren die leveranciers factureren voor een en
hetzelfde artikel en dat de leveringen aan de failliete vennootschap fictief waren;
dat de administratie op die grond de failliete vennootschap het recht ontzegd
heeft de belasting betreffende die verrichtingen af te trekken;
Overwegende dat het arrest vermeldt dat “een overeenkomst die ertoe strekt
derden op te lichten, in casu de Belgische Staat, wiens rechten door een wetgeving van openbare orde zijn beschermd, een ongeoorloofde oorzaak heeft en volstrekt nietig is” en vervolgens oordeelt dat een nietige overeenkomst geen rechtsgevolgen kan hebben, zoals de aftrek van de belasting over de toegevoegde
waarde, wanneer de ongeoorloofde oorzaak een fraude inzake de belasting zelf
is;
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Overwegende dat het middel, in strijd met de beslissing van het arrest, staande
houdt dat de belasting over de toegevoegde waarde die door een belastingplichtige voor een levering van goederen wordt gefactureerd mag worden afgetrokken,
ook al wordt zij geheven naar aanleiding van een overeenkomst die, in intern
recht, volstrekt nietig is en dat het recht op aftrek blijft bestaan ook al zou de ongeoorloofde oorzaak een fraude inzake de belasting over de toegevoegde waarde
zelf zijn;
Overwegende dat, alvorens uitspraak te doen, aan het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen de prejudiciële vragen moeten worden gesteld die in
het dictum van dit arrest zijn weergegeven;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Houdt de uitspraak aan tot het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen de onderstaande prejudiciële vragen zal hebben beantwoord:
1. Belet het beginsel van fiscale neutraliteit van de belasting over de toegevoegde waarde dat, wanneer de levering van goederen bestemd is voor een belastingplichtige die te goeder trouw heeft gecontracteerd en niet op de hoogte was
van de door de verkoper gepleegde fraude, de vernietiging van de koopovereenkomst ingevolge een regel van intern burgerlijk recht, waardoor die overeenkomst volstrekt nietig wordt omdat zij wegens een onrechtmatige oorzaak aan de
zijde van de verkoper strijdig is met de openbare orde, voor die belastingplichtige het verlies van het recht om de belasting af te trekken tot gevolg heeft ?
2. Verschilt het antwoord wanneer de volstrekte nietigheid het gevolg is van
een fraude inzake de belasting over de toegevoegde waarde zelf ?
3. Verschilt het antwoord wanneer de ongeoorloofde oorzaak van de koopovereenkomst, die de volstrekte nietigheid ervan in intern recht tot gevolg heeft,
een fraude inzake de belasting over de toegevoegde waarde is waarvan de beide
contractanten op de hoogte waren?
7 oktober 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Van Ommeslaghe en T'Kint.

Nr. 467
1° KAMER - 8 oktober 2004

1º ECONOMIE - RAAD VOOR DE MEDEDINGING - ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP
TE BRUSSEL - MINISTER VAN ECONOMIE EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - BELGISCHE STAAT
- GEEN PARTIJ - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.
2º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — EISERS EN VERWEERDERS - RAAD VOOR
DE MEDEDINGING - ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL - MINISTER VAN ECONOMIE EN
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - BELGISCHE STAAT - GEEN PARTIJ - CASSATIEBEROEP -
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ONTVANKELIJKHEID.
1º en 2° Niet ontvankelijk is het cassatieberoep tegen een arrest van het Hof van Beroep te
Brussel ingesteld door de Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek en
door de Belgische Staat, die geen partij waren, noch in de procedure voor de Raad voor
de Mededinging, noch in deze voor dat hof1.
(Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek e.a. T. RACING DAEMS B.V.B.A. e.a.)

Conclusie van de heer Advocaat-generaal Dubrulle:
Bij beslissing van 13 november 2001 verklaarde de Voorzitter van de Raad voor de
Mededinging het verzoek van de B.V.B.A. Daems Racing tot het nemen van voorlopige
maatregelen ontvankelijk en deels gegrond.
Bij arrest van het hof van beroep te Brussel van 28 juni 2002 werd vastgesteld dat het
hoger beroep van de B.V.B.A. Daems Racing zonder voorwerp was geworden en werd,
op het incidenteel hoger beroep van de V.Z.W. Vlaamse Autosportfederatie, de beroepen
beslissing tenietgedaan en beslist dat er geen aanleiding bestond om op grond van de
elementen van het onderzoek voorlopige maatregelen te nemen.
De Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek en de Belgische Staat
hebben op 6 juni 2003 een cassatieberoep ingesteld tegen dit arrest (en voeren tot staving
hiervan een enig middel aan, afgeleid uit de schending van de artikelen 1, littera a, en 2,
§1, van de Wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging,
zoals gecoördineerd op 1 juli 1999).
De tweede verweerster, de V.Z.W. Vlaamse Autosportfederatie, werpt tegen dit
cassatieberoep een grond van niet ontvankelijkheid op doordat deze eisers geen partij
waren in het geding. Hierop anticiperend hadden deze eisers in hun voorziening gesteld
dat, hoewel ze geen partij waren voor het hof van beroep te Brussel, artikel 43bis, §2,
achtste lid van de Mededingingswet de minister de mogelijkheid biedt zijn schriftelijke
opmerkingen bij de griffie van dat hof in te dienen en dat het feit dat ze daarvan geen
gebruik maakten geen afbreuk doet aan hun belang om deze voorziening in te stellen.
Het staat buiten betwisting dat tegen de arresten van het hof van beroep te Brussel, gewezen op een beroep tegen een uitspraak van de Raad voor de Mededinging – zoals tegen
de beslissingen van de hoven gewezen in alle zaken en in laatste aanleg (art. 609, aanhef
en 1°, Ger.W.) - een voorziening in cassatie kan worden ingesteld2.
De vraag, die zich ingevolge de aangevoerde grond van niet ontvankelijkheid stelt, is of
de eisers wel de vereiste hoedanigheid bezitten om dergelijke voorziening in te stellen.
In beginsel bezitten enkel diegenen, die (nog steeds) partij waren in het geding dat aanleiding gaf tot de aangevochten beslissing, de daartoe vereiste hoedanigheid3. Overigens is
evenmin ontvankelijk een cassatieberoep dat ingesteld wordt tegen een verweerder die
geen partij was bij de bestreden beslissing4.
1 Zie de conclusie O.M.
2 W. VAN GERVEN, L. GYSELEN, M. MARESCEAU, J. STUYCK en J. STEENBERGEN, “Handels- en economisch
recht, Deel 2, Mededingingsrecht, B. Kartelrecht”, in: Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XIII,
Antwerpen, E. Story-Scientia, 1996, 994, nr. 825 en 1000, nr. 829; J. STEENLANT, “De nieuwe wet tot
bescherming van de economische mededinging”, T.P.R. 1992, 384; D. VANDERMEERSCH, De mededingingswet, Kluwer Rechtswetenschappen, 1994, 258, nr. 23-08; I. VEROUGSTRAETE, “Institutionele wijzigingen”, in: J. Stuyck en P. WYTINCK (eds.), De hervormde Belgische mededingingswet, Kluwer, 35.
3 Cass., 6 nov. 1974, A.C. 1975, 312; 25 okt. 1979, ibid. 1979-80, nr. 139; 17 feb. 1984, ibid. 198384, nr. 341; 1 maart 1999, A.R. S.99.0156.F, nr. 120; 3 juni 1999 (Ver.K.), A.R. C.98.0559.F, nr. 331
(eiser was een minister); A. F ETTWEIS, Manuel de procédure civile, tweede editie, nr. 847: R.P.D.B.,
D.IX, v° Pourvoi en cassation en matière civile, nr. 142.
4 Cass., 9 sept. 1993, A.R. 9608, nr. 339 en 5 juni 2000, A.R. S.99.0165.F, nr. 342.
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De ter beantwoording van de gestelde vraag relevante wettelijke bepalingen zijn deze
vervat in het eerste, het vierde en het achtste lid van de tweede paragraaf van het artikel
43bis van de Mededingingswet, die als volgt luiden:
"Het beroep waarin artikel 43 voorziet, kan worden ingesteld door de voor de Raad
betrokken partijen, door de indiener van de klacht alsook door elke persoon die een
belang kan doen gelden en die aan de Raad gevraagd heeft te worden gehoord. Het beroep
kan eveneens door de minister worden ingesteld zonder dat deze een belang moet
bewijzen.
…
Op straffe van onontvankelijkheid van het beroep moet de verzoeker, binnen de vijf
dagen na de indiening van het verzoekschrift, bij een ter post aangetekende brief met
ontvangstbewijs, een kopie van het verzoekschrift sturen aan de partijen die in kennis zijn
gesteld van de bestreden beslissing zoals blijkt uit de kennisgevingsbrief waarin artikel
40bis voorziet, aan de Raad voor de Mededinging alsook aan de minister indien deze niet
de appellant is.
…
De Raad voor de Mededinging en de minister kunnen elk hun schriftelijke opmerkingen
bij de griffie van het Hof van Beroep te Brussel indienen en het dossier ter plaatse op de
griffie raadplegen. Het Hof van Beroep te Brussel stelt de termijnen vast om deze
opmerkingen voor te leggen. De griffie brengt deze opmerkingen ter kennis van de
partijen."
Het eerste lid verleent aldus aan de minister de mogelijkheid, ook al was hij geen partij
in de procedure voor de Raad voor de Mededinging, hoger beroep in te stellen, zonder ertoe gehouden te zijn van enig belang te doen blijken. Deze van het Gerechtelijk Wetboek
afwijkende bepaling, die aan de eerste eiser de mogelijkheid bood partij te worden in de
procedure voor het hof van beroep, werd door hem terzake evenwel niet benut 5. Van de
hem door het achtste lid geboden kans maakte hij evenmin gebruik.
Uit deze aan de minister door de wet verleende mogelijkheden kan evenwel niet
worden afgeleid dat hij ook steeds een voorziening in cassatie tegen het arrest van het Hof
van Beroep te Brussel zou kunnen instellen. Tegen deze opvatting van eisers geldt
namelijk:
- dat de van het gemeen recht afwijkende bepaling van het eerste lid van het artikel 43
bis, §2 - onder de uitsluitende titel “Hoger beroep” van Afdeling 9 - niet kan worden
uitgebreid tot een ander rechtsmiddel, waarnaar dit artikel niet verwijst;
- dat de termen zelf van het voormelde achtste lid uitsluiten dat de minister enkel
omwille van de hem geboden mogelijkheid opmerkingen te formuleren als van
rechtswege partij in het geding zou dienen te worden aangezien, nu de griffier deze
opmerkingen, in voorkomend geval ter kennis brengt "van de partijen", wat betekent dat
de minister zelf geen partij is;
- dat, zoals reeds vermeld6, de wetgever door de wijziging, in 1999, van de procedureregels overigens heeft willen voorkomen dat de minister automatisch als procespartij zou
5 Hierbij dient te worden opgemerkt dat de wijzigingswetten de procedureregels betreffende het hoger beroep ingrijpend hebben gewijzigd, onder meer doordat niet meer is voorzien dat het hoger beroep is gericht tegen de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Economische Zaken. Waar het standpunt van de Raad kan afwijken van dat van de minister, die in hoedanigheid van
procespartij tussenkomt in het geding, heeft de wetgever willen voorkomen dat de minister automatisch als procespartij zou worden aangezien; zie desbetreffend D. VANDERMEERSCH, S. ALLCOCK, “De
wijzigingen in de mededingingswet met betrekking tot restrictieve mededingingspraktijken”, in: J.
STUYCK en P. WYTINCK (eds.), De hervormde Belgische mededingingswet, Kluwer, 162.
6 Zie vorige voetnoot.
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worden aangezien;
- dat het voormelde achtste lid de mogelijkheid tot het formuleren van opmerkingen
niet alleen biedt aan de minister, doch ook en in dezelfde voorwaarden aan de Raad voor
de Mededinging zelf, terwijl het uiteraard volstrekt uitgesloten is dat deze een
cassatieberoep tegen zijn eigen beslissing zou instellen;
- dat de besproken mogelijkheid geen andere draagwijdte heeft dan te beletten dat het
hof van beroep eenzijdig zou worden ingelicht, nu in het verleden meer dan eens is gebleken dat de minister of zijn administratie en de raad onderling afwijkende standpunten innamen7.
Tweede eiser, de Belgische Staat, die evenmin partij was, wordt in de voormelde
wetsbepalingen zelfs niet vernoemd.
Er bestaat derhalve geen enkele reden om in dezen af te wijken van de constante rechtspraak van het Hof8: cassatieberoep is niet ontvankelijk wanneer de eiser geen partij is in
de bestreden beslissing.
Conclusie: verwerping.
ARREST

(A.R. C.03.0275.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 juni 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Over de door tweede verweerster opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep: de eisers waren geen partij in het geding:
Overwegende dat het cassatieberoep alleen openstaat voor wie partij was in het
geding dat geleid heeft tot de beslissing waartegen cassatieberoep wordt ingesteld;
Overwegende dat bij het hof van beroep een beroep was ingesteld in een geschil tussen de eerste en de tweede verweerster, tegen een beslissing van de
voorzitter van de Raad voor de Mededinging;
Dat de eisers geen partij waren, noch in de procedure voor de Raad voor de
Mededinging, noch in deze voor het hof van beroep;
Dat hieruit volgt dat het cassatieberoep van de eisers niet ontvankelijk is;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
7 I. VEROUGSTRAETE, “Institutionele wijzigingen”, in: J. STUYCK en P. WYTINCK (eds.), De hervormde
Belgische mededingingswet, Kluwer, 28, nr. 21.
8 Zie voetnoot 3.

Nr. 467 - 8.10.04

HOF VAN CASSATIE

1561

Veroordeelt de eisers in de kosten.
8 oktober 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter
– Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Houtekier en De Gryse.

Nr. 468
1° KAMER - 8 oktober 2004

1º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALGEMEEN - WERKEN UITGEVOERD
IN OPDRACHT VAN HET WEGENFONDS - WERKEN VOOR REKENING VAN DE STAAT - DAGVAARDING BETEKENING - VEREISTE.
2º OPENBARE WERKEN - WERKEN UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN HET
WEGENFONDS - WERKEN VOOR REKENING VAN DE STAAT - DAGVAARDING - BETEKENING VEREISTE.
1º en 2° Voor werken die uitgevoerd worden in opdracht van het Wegenfonds, handelende
voor rekening van de Staat, wordt vereist dat de dagvaarding betekend wordt binnen de
wettelijke termijn, hetzij aan de Staat, hetzij aan het Wegenfonds, maar wordt niet vereist
dat de dagvaarding zou betekend worden binnen dezelfde termijn aan het Wegenfonds.
(Artt. 2, §1, eerste, tweede en derde lid Wet van 9 aug. 1955 betreffende het
Wegenfonds; Art. 18, §2 M.B. 10 aug. 1977)
(VLAAMS GEWEST T. PIERRE ROEGIERS & Co N.V.)

ARREST

(A.R. C.03.0619.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 november 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat uit de bepalingen van artikel 2, §1, eerste, tweede en derde
lid van de wet van 9 augustus 1955 betreffende het Wegenfonds volgt dat de aldaar bedoelde werken aan autosnelwegen en rijkswegen die in opdracht van het
Wegenfonds worden uitgevoerd voor rekening van de Staat worden uitgevoerd;
Dat hieruit volgt dat hoewel het Wegenfonds een zekere autonomie genoot ten
opzichte van de Belgische Staat, deze autonomie, die van hoofdzakelijk budgettaire aard was, niet tot gevolg had dat de ondernemingen die werken uitvoerden
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in het kader van een opdracht toevertrouwd door het Wegenfonds, geen rechtsband hadden met de Belgische Staat;
Overwegende dat krachtens artikel 18, §2 van het ministerieel besluit van 10
augustus 1977, zoals te dezen toepasselijk, de dagvaardingen betekend moeten
worden aan het bestuur binnen de in dat artikel bepaalde termijnen;
Dat voor werken die uitgevoerd worden in opdracht van het Wegenfonds, handelende voor rekening van de Staat, vereist wordt dat de dagvaarding betekend
wordt binnen de wettelijke termijn hetzij aan de Staat, hetzij aan het Wegenfonds, maar niet vereist wordt dat de dagvaarding zou betekend worden binnen
dezelfde termijn aan het Wegenfonds;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het bestek vermeldt "deze werken
worden gelijktijdig uitgevoerd. Het Ministerie van Openbare werken -Wegenfonds is het opdrachtgevend bestuur";
Dat het oordeelt dat de dagvaarding die binnen het jaar betekend werd aan de
Belgische Staat tijdig en ontvankelijk was; dat het zodoende de in het middel
aangewezen wetsbepalingen niet schendt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
8 oktober 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Gérard en De Gryse.

Nr. 469
3° KAMER - 11 oktober 2004

1º PENSIOEN — ZELFSTANDIGEN - RUSTPENSIOEN - GELIJKE BEHANDELING - MANNEN
EN VROUWEN - TOEPASSINGSGEBIED - UITSLUITING - PENSIOENLEEFTIJD - VERSCHIL –
VROUWELIJKE EN MANNELIJKE ZELFSTANDIGEN - E.G. - ART. 4 RICHTLIJN RAAD 79/7/E.G. ART. 7 RICHTLIJN RAAD 79/7/E.G. - DRAAGWIJDTE - RUSTPENSIOEN - BEREKENINGSWIJZE VERVROEGD RUSTPENSIOEN - VERMINDERING.
2º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN - PENSIOEN ZELFSTANDIGEN - RUSTPENSIOEN - GELIJKE BEHANDELING - MANNEN EN VROUWEN TOEPASSINGSGEBIED - UITSLUITING - PENSIOENLEEFTIJD - VERSCHIL - VROUWELIJKE EN
MANNELIJKE ZELFSTANDIGEN - E.G. - ART. 4 RICHTLIJN RAAD 97/7/E.G. - ART. 7 RICHTLIJN
RAAD 79/7/E.G. - DRAAGWIJDTE - RUSTPENSIOEN - BEREKENINGSWIJZE - VERVROEGD
RUSTPENSIOEN - VERMINDERING.
1º en 2° Art. 4, eerste paragraaf van de richtlijn van de Raad 79/7/E.E.G., betreffende de
geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en
vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid, gelezen in samenhang met art. 7,
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eerste lid, a van diezelfde richtlijn, moet zo worden uitgelegd dat het een Lidstaat, die in
zijn nationale regeling voor het rustpensioen een leeftijdsverschil tussen mannelijke en
vrouwelijke werknemers heeft gehandhaafd waarbij de betrokken discriminatie en
vermindering wegens vervroegd pensioen een noodzakelijke en objectieve band met die
handhaving vertonen, niet belet het bedrag van het rustpensioen verschillend te
berekenen naar gelang van het geslacht van de werknemer en de mannelijke
werknemers, die als enigen het recht hebben een vervroegd rustpensioen aan te vragen
binnen de vijf jaar die voorafgaan aan de normale pensioenleeftijd, een vermindering op
te leggen van vijf procent per jaar vervroegd pensioen 1. (Artt. 4, §1 en 7, §1, a Richtlijn
van de Raad 79/7/E.E.G. van 19 dec. 1978)
3º In burgerlijke zaken is het middel dat niet opkomt tegen de redenen die de grondslag
van het dictum van de bestreden beslissing vormen, niet ontvankelijk wegens gebrek aan
belang2.
4º Het Hof van cassatie is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen aan het
Arbitragehof, wanneer het desbetreffende middel niet ontvankelijk is om redenen die
eigen zijn aan de cassatieprocedure3. (Art. 26, §2 Bijzondere Wet Arbitragehof)
(B. T. R.S.V.Z.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0137.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 8 mei 2001 is gewezen
door het Arbeidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat–generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Voorafgaande rechtspleging
Bij het onderzoek van het eerste onderdeel van het eerste middel heeft het Hof,
bij arrest van 29 april 2002, het nodig geoordeeld aan het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen een prejudiciële vraag te stellen, waarop de beschikking C-172/02 van 30 april 2004 antwoordt4.
IV. Cassatiemiddelen
Eiser voert volgende twee middelen aan:
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 2, 3, 4, eerste lid, 5, 7, eerste lid, sub a), en 8 van de richtlijn
79/7/E.E.G. van de Raad van 19 december 1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van
de sociale zekerheid.
Aangevochten beslissingen en redenen
1 Beschikking H.v.J., 30 april 2004 (Bourgard en R.S.V.Z.), c-172/02, Jur. H.v.J., I, p. 5823; zie
Cass., 29 april 2002, A.R. S.01.0137.F, nr. 260 en de vermelde verwijzingen.
2 Cass., 14 feb. 2000, A.R. S.99.0156.F, nr. 118.
3 Cass., 29 april 2003, A.R. P.02.1459.N - P.02.1578.N, nr. 268.
4 Zie voetnoot 1.
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Met bevestiging van het beroepen vonnis verwerpt het bestreden arrest de vordering
van eiser die ertoe strekte een rustpensioen voor zelfstandigen te krijgen zonder vermindering van vijfentwintig procent wegens vervroegd pensioen, op de gronden die op de bladzijden 6 tot 9 vermeld staan onder de aanhef "De vermindering wegens vervroegd pensioen" en die thans als volledig weergegeven worden beschouwd.
Grieven
Het bestreden arrest stelt vast dat, toen eiser “zijn rustpensioen kreeg, de pensioenleeftijd voor zelfstandigen vijfenzestig jaar was voor de mannen en zestig jaar voor de vrouwen” en, toen de mannelijke werknemers hun rustpensioen vroegen tussen zestig en vijfenzestig jaar, het bedrag ervan werd verminderd met vijf procent per jaar vervroeging,
wat een onderscheid in behandeling tussen mannen en vrouwen opleverde.
Krachtens de artikelen 1 en 4, eerste lid, van richtlijn 79/7, is iedere vorm van discriminatie op grond van het geslacht, hetzij direct, hetzij indirect, uitgesloten met betrekking tot
de aangelegenheden die onder haar toepassingsgebied vallen, met name, krachtens de artikelen 2 en 3, met betrekking tot de wettelijke regelingen die de zelfstandigen bescherming
verlenen tegen de risico's van ouderdom.
Overeenkomstig de artikelen 5 en 8 van de richtlijn, is de nationale wetgever gehouden
de discriminaties die zij verbiedt, op te heffen.
1. Eerste onderdeel
Op grond van artikel 7, eerste lid, sub a), van de richtlijn kunnen de Lidstaten weliswaar gedurende een overgangsperiode de vaststelling van de pensioenleeftijd met het oog
op de toekenning van ouderdoms- en rustpensioenen, van haar werkingssfeer uitsluiten
maar die machtiging, die op beperkende wijze dient te worden uitgelegd, geldt enkel voor
de discriminaties die een noodzakelijke en objectieve band hebben met de pensioenleeftijd, aangezien de aantasting van het beginsel van de gelijke behandeling de grenzen niet
te buiten mag gaan van wat passend en noodzakelijk is om het nagestreefde doel te bereiken, namelijk de tijdelijke handhaving, inzake rustpensioenen, van de aan de vrouwen
toegekende voordelen, zonder verstoring van het financiële evenwicht van het socialezekerheidsstelsel.
Door geen enkele overweging verantwoordt het arrest naar recht de beslissing dat de
vermindering met vijf procent per jaar vervroegd pensioen die alleen voor de mannelijke
zelfstandigen geldt, een noodzakelijke en objectieve band zou hebben met het verschil dat
ter zake van de pensioenleeftijd tussen mannelijke en vrouwelijke zelfstandigen wordt gehandhaafd.
Enerzijds immers geeft de richtlijn aan de nationale wetgever die de mannelijke werknemers toestaat vanaf de leeftijd van zestig jaar op te houden met werken, los van een dergelijke vermindering, de bevoegdheid om het pensioen verschillend te blijven berekenen
naar gelang van het geslacht ; daaruit volgt dat het arrest, door te beslissen dat "de toekenning, aan de mannelijke zelfstandigen, van het recht om gedurende maximum vijf jaar met
vervroegd pensioen te gaan zonder vermindering van dat pensioen, in feite erop neerkomt
dat er geen sanctie bestaat voor het met vervroegd pensioen gaan en dat de wettelijke pensioenleeftijd ligt tussen zestig en vijfenzestig jaar ; [dat], indien zulks het geval zou zijn,
quod non, België, wat de loopbaan betreft, geen verschil in berekening zou kunnen invoeren voor de vaststelling van het pensioenbedrag ; (dat) precies dat verschil in berekening
wordt aanvaard door de rechtspraak van het Hof van Justitie en door de bovengenoemde
richtlijn ; [dat] daaruit volgt dat de vermindering met vijf procent per jaar vervroegd pensioen het gevolg is van het verschil in pensioenleeftijd tussen de geslachten", niet naar
recht is verantwoord.
Anderzijds wettigen de omstandigheden dat de vrouwelijke werknemers over het algemeen kortere loopbanen hebben dan de mannelijke, dat de Belgische wetgever in 1986 de
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vrouwen de mogelijkheid heeft ontnomen om tussen hun vijfenvijftigste en hun zestigste
met vervroegd pensioen te gaan met vermindering van hun pensioenbedrag en dat de pensioenregelingen voor mannen en vrouwen in de toekomst identiek zullen zijn, al evenmin
de beslissing dat de aangevochten discriminatie een noodzakelijke en objectieve band
heeft met de pensioenleeftijd.
Door voor recht te zeggen dat die discriminatie gewettigd is op grond van artikel 7, eerste lid, sub a), van de richtlijn, schendt het arrest derhalve alle in het middel vermelde bepalingen, inzonderheid voornoemd artikel 7.
2. Tweede onderdeel
Wanneer de discriminatie geen grondslag vindt in artikel 7, eerste lid, sub a), van de
richtlijn, is zij verboden op grond van de artikelen 1 en 4, eerste lid, en zijn de Lidstaten,
overeenkomstig de artikelen 5 en 8 van die richtlijn, gehouden ze op te heffen ; de mannelijke werknemers kunnen zich op de richtlijn beroepen om de toepassing van dezelfde regeling te verkrijgen als de bevoordeelde groep die in dezelfde toestand verkeert, namelijk
de groep van de vrouwelijke werknemers ; die regel impliceert dat, als de vrouwen hun
rustpensioen kunnen krijgen op zestig jaar zonder vermindering, de mannen dat ook moeten kunnen ; de vergelijking dient te gebeuren krachtens de wet die van toepassing is ten
tijde van de beslissing tot toekenning van het pensioen ; voor die vergelijking is het dus
zonder belang dat een bepaling, die was opgeheven op het ogenblik waarop verweerder
uitspraak deed over de pensioenaanvraag van eiser, aan de vrouwen het recht heeft toegekend om tussen hun vijfenvijftigste en hun zestigste met vervroegd pensioen te gaan met
vermindering van het pensioenbedrag, en dat de wetgever, door middel van bepalingen
die niet van toepassing waren op het ogenblik van de pensioenaanvraag van eiser, gedurende een overgangsperiode de pensioenregeling voor mannen en vrouwen op elkaar heeft
afgestemd ; door de vordering van eiser die ertoe strekte de op 1 februari 1995 voor de
vrouwelijke zelfstandigen geldende regeling op hem te doen toepassen, om die redenen te
verwerpen, sluit het arrest eiser ten onrechte uit van de toepassing van de richtlijn en
schendt het derhalve de artikelen 1, 2, 3, 4, eerste lid, 5 en 8 ervan.
2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Met bevestiging van het beroepen vonnis verwerpt het bestreden arrest de vordering
van eiser die ertoe strekte een rustpensioen voor zelfstandigen te krijgen zonder vermindering van vijfentwintig procent wegens vervroegd pensioen, op alle gronden die op de
bladzijden 9 en 10 vermeld staan onder de aanhef "De vergelijking met de werknemers”
en die thans als volledig weergegeven worden beschouwd.
Grieven
Het bestreden arrest stelt vast dat, toen verweerder uitspraak deed over de pensioenrechten van eiser, zelfstandige, alle werknemers hun pensioen konden aanvragen vanaf de
leeftijd van zestig jaar, zonder vermindering wegens vervroegd pensioen, terwijl de mannelijke zelfstandigen die hun pensioen op dezelfde leeftijd aanvroegen, die vermindering
wel ondergingen ; artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967
betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen voert bijgevolg een onderscheid in behandeling in tussen werknemers en zelfstandigen ; dat onderscheid in behandeling steunt op geen enkele objectieve maatstaf en is niet redelijkerwijs verantwoord ten
aanzien van het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en evenmin ten aanzien
van de aard van de betrokken beginselen ; bij gebrek aan een redelijke verhouding van
evenredigheid miskent dat artikel 3, § 1, de beginselen van gelijkheid en niet-discrimina-
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tie (schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet).

V. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in
zijn voormelde beschikking van 30 april 2004 voor recht zegt dat artikel 4, § 1
van de richtlijn nr. 79/7/E.E.G. van de Raad van 19 december 1978 betreffende
de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van
mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid, gelezen in samenhang met artikel 7, eerste lid, a) van diezelfde richtlijn, niet belet dat, wanneer
een Lidstaat in zijn nationale regeling voor het rustpensioen een leeftijdsverschil
tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers handhaaft en de vermindering wegens vervroegd pensioen een objectieve band met die handhaving vertoont, die
Staat een vermindering oplegt van vijf procent per jaar vervroegd pensioen aan
de mannelijke werknemers, die als enigen het recht hebben een vervroegd rustpensioen aan te vragen binnen de vijf jaar die voorafgaan aan de normale pensioenleeftijd;
Dat het onderdeel, ten betoge dat de vermindering die bepaald is in artikel 3,
§1, tweede lid van het Koninklijk Besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen van zelfstandigen, en die op eisers vervroegd rustpensioen is toegepast, uitgesloten is door artikel 7, § 1, a), van de
richtlijn nr. 79/7 van 19 december 1978, faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat, om dezelfde reden als in het eerste onderdeel, het onderdeel, dat op dezelfde grond steunt en daaruit alleen de gevolgtrekkingen maakt,
faalt naar recht;
Over het tweede middel:
Overwegende dat het middel, dat niet opkomt tegen het bestreden arrest, niet
ontvankelijk is;
En overwegende dat het middel niet ontvankelijk is om een reden die eigen is
aan de procedure voor het Hof, zodat de door eiser voorgestelde prejudiciële
vraag niet aan het Arbitragehof hoeft te worden gesteld;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt
verweerder in de kosten.
11 oktober 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Draps en Kirkpatrick.
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Nr. 470
3° KAMER - 11 oktober 2004

SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - BIJDRAGEN - HOOFDELIJKE
AANSPRAKELIJKHEID - HOOFDAANNEMER - BOUWTERREIN - INLICHTINGEN - MEDEDELING VERZUIM - R.S.Z. - VERSCHULDIGD BEDRAG - BEREKENING.
De verplichting van de hoofdaannemer om, alvorens een bouwplaats te beginnen, de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid alle inlichtingen te verstrekken die nodig zijn om de
belangrijkheid van de bouwplaats te bepalen, is niet afhankelijk van de voorwaarde dat
die aannemer een beroep heeft gedaan op een onderaannemer; de vergoeding die de
hoofdaannemer aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid verschuldigd is wanneer hij
niet overeenkomstig die verplichting handelt, wordt berekend op grond van het bedrag
van alle, aan die hoofdaannemer toevertrouwde werkzaamheden die laatstgenoemde
niet heeft gemeld, en niet, wanneer hij tevens een beroep heeft gedaan op
onderaannemers, op grond van het bedrag van de aan hen toevertrouwde
werkzaamheden1. (Art. 30ter, §5, eerste lid en §6, B, eerste lid Sociale-Zekerheidswet
Werknemers 1969)
(R.S.Z. T. Etablissements Claude Macors B.V.B.A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.03.0012.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 november 2002 gewezen
door het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Het middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 30ter, §5 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, zoals het is gewijzigd bij de wet van 20 juli 1991, in het eer1 Art. 30ter Socialezekerheidswet Werknemers 1969, is op 1 jan. 1999 opgeheven bij K.B., 26 dec.
1998. Art. 1 van dat K.B. neemt m.n. enkele herziene beginselen van art. 30ter in art. 30bis van
dezelfde wet op. Zie derhalve thans art. 30bis, §§7 en 8 Socialezekerheidswet Werknemers 1969, en
het Verslag aan de Koning vóór K.B. 26 dec. 1998, B.S. 31 dec. 1998, 42131 e.v., inz. 42133. In zijn
conclusie interpreteerde het O.M. tevens de woorden "en maximaal 5 pct. van het totaalbedrag der
werkzaamheden, exclusief belasting over de toegevoegde waarde die hem op de betrokken werf zijn
toevertrouwd", in fine van de eerste zin van art. 30ter, §6, B, eerste lid, als volgt: "en maximaal 5 pct.
van het totaalbedrag van de werkzaamheden, exclusief belasting over de toegevoegde waarde, die al
dan niet zijn gemeld aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid en die aan de hoofdaannemer zijn
toevertrouwd op de betrokken bouwplaats". Het O.M. beklemtoonde wat dat betreft het verschil
tussen die woorden en die welke gebruikt worden bij het begin van de vorige zin: "een som [...] die
minstens gelijk is aan 5 pct. van het totaalbedrag der werkzaamheden, exclusief de belasting over de
toegevoegde waarde, die niet aan voormelde Rijksdienst werden gemeld". Over de aard van de
forfaitaire vergoeding voor het wettelijke, in art. 30ter, §6, B, bepaalde bedrag, zie Cass., 8 mei 2000,
A.R. S.98.0144.F, nr. 276, met concl. O.M.
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ste lid bepaalt dat iedere hoofdaannemer, alvorens een werf te beginnen, aan de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid alle inlichtingen moet verstrekken die nodig
zijn om de belangrijkheid van de werf te ramen en, in voorkomend geval, in
welk stadium ook, de onderaannemers ervan te identificeren;
Dat, krachtens artikel 30ter, §6, B, eerste lid van dezelfde wet, zoals het op de
zaak van toepassing is, de hoofdaannemer die niet handelt overeenkomstig de
verplichtingen van paragraaf 5, aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid een
som verschuldigd is die minstens gelijk is aan 5 pct. van het totaalbedrag van de
werkzaamheden, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, die niet aan
voormelde Rijksdienst werden gemeld en maximaal 5 pct. van het totaalbedrag
van de werkzaamheden, exclusief belasting over de toegevoegde waarde, die
hem op de betrokken bouwplaats zijn toevertrouwd;
Overwegende dat uit die bepalingen volgt dat de verplichting van de hoofdaannemer om, alvorens een bouwplaats te beginnen, eiser alle inlichtingen te verstrekken die nodig zijn om de belangrijkheid van de bouwplaats te bepalen, niet
afhankelijk is van de voorwaarde dat die aannemer een beroep heeft gedaan op
een onderaannemer; dat de vergoeding die de hoofdaannemer verschuldigd is
wanneer hij niet overeenkomstig die verplichting handelt, berekend wordt op
grond van het bedrag van alle werkzaamheden die de hoofdaannemer niet heeft
gemeld, en niet, wanneer hij tevens een beroep heeft gedaan op onderaannemers,
op grond van het bedrag van de aan hen toevertrouwde werkzaamheden;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster, hoofdaannemer, werken
moest uitvoeren voor een bedrag van 525.859,57 euro, dat zij gepland had een
deel van die werken aan onderaannemers toe te vertrouwen voor een totaalbedrag van 211.898,74 euro, dat zij de werkzaamheden op de bouwplaats ten laatste startte op 3 juli 1997 en dit pas op 29 september 1997 aan eiser meldde;
Dat het arrest, door verweerster te veroordelen om, krachtens artikel 30ter, §6,
B, eerste lid van de wet van 27 juni 1969, eiser een vergoeding van 5 pct. te betalen, berekend op een bedrag van 211.898,74 euro, dit is uitsluitend het bedrag
van de werken die aan de onderaannemers zijn toevertrouwd, die bepaling
schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
11 oktober 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. De Bruyn en Mahieu.
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Nr. 471
3° KAMER - 11 oktober 2004

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE VERMELDINGEN ART. 159 G.W. (1994) - VERZUIM - ONTVANKELIJKHEID - BEROEPSZIEKTE.
2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ART. 159 VERZUIM - CASSATIEMIDDEL - BURGERLIJKE ZAKEN - VEREISTE VERMELDINGEN ONTVANKELIJKHEID - BEROEPSZIEKTE.
1º en 2° Het middel ten betoge dat het vermoeden van blootstelling aan een risico op
beroepsziekten in de overheidssector, als bepaald in art. 4, tweede lid K.B. 5 jan. 1971,
geen wettelijke grondslag vindt in art. 1 W. 3 juli 1967, en dat het bestreden arrest
bijgevolg onwettig beslist dat dit vermoeden niet is weerlegd en het slachtoffer dus lijdt
aan een beroepsziekte, is niet ontvankelijk wanneer het de schending van art. 159 G.W.
[1994] niet aanvoert1. (Art. 1080 Ger.W.)
(Societe régionale wallonne du transport Publiekrechtelijke vereniging T. G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.03.0023.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 november 2002 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Het middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Over de door verweerder tegen het middel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid, hieruit afgeleid dat het middel de schending van artikel 159 van de
Grondwet niet aanvoert:
Overwegende dat het middel het arrest verwijt dat het zijn beslissing volgens
welke verweerder lijdt aan een beroepsziekte, die met name het gevolg is van
zijn beroepswerkzaamheden in dienst van eiseres, grondt op het vermoeden dat
is ingevoerd door artikel 4, tweede lid van het Koninklijk Besluit van 5 januari
1971 betreffende de schadevergoeding voor beroeps-ziekten in de overheidssector, terwijl die bepaling is uitgevaardigd door de Koning met miskenning van de
bevoegdheden die hem zijn toegekend bij de artikelen 105 en 108 van de Grondwet;
Overwegende dat het middel het arrest aldus verwijt dat het een onwettige verordenende bepaling toepast;
1 Zie concl. O.M., Cass., 11 okt. 2004, in Pas. 2004, nr. 471.
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Dat het middel, dat de schending van artikel 159 van de Grondwet niet aanvoert, niet ontvankelijk is;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
11 oktober 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Simont en T'Kint.

Nr. 472
2° KAMER - 12 oktober 2004

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJNEN VAN
BETEKENING EN-OF NEERLEGGING - BURGERLIJKE PARTIJ - VERPLICHTING TE BETEKENEN –
ART. 418, EERSTE LID SV. - ARREST VAN HET ARBITRAGEHOF WAARBIJ BESLIST WORDT DAT
ARTIKEL 418, EERSTE LID SV. DE ARTT. 10 EN 11 G.W. SCHENDT - VERZUIM TE BETEKENEN GEVOLG.
2º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — TERMIJNEN - MISDRIJVEN
BEDOELD IN DE ARTT. 372 TOT 377, 379, 380 EN 409 SW. - ART. 21BIS, TWEEDE
LID V.T.SV. - TOEPASSINGSGEBIED - VOORWAARDE.
1º Ingevolge de beslissing van het Arbitragehof, kan de ontvankelijkheid van het
cassatieberoep van een burgerlijke partij niet afhangen van de voorafgaande betekening
ervan1. (Art. 418, eerste lid Sv.)
2º Uit de uitdrukkelijke verwijzing in het tweede lid van artikel 21bis Voorafgaande Titel
Wetboek van Strafvordering, naar de misdaden bedoeld in het eerste lid, volgt dat het
tweede lid enkel betrekking heeft op de misdaden bedoeld in de artikelen 372 tot 377,
379, 380 en 409 Strafwetboek, waarvan een minderjarige slachtoffer is2.
(H. e.a. T. H.)

1 Arbitragehof nr. 120/2004, 30 juni 2004, B.S. 1 okt. 2004, 69965. De wettelijke verplichting tot
betekening blijft bestaan, maar het Hof zal de niet-betekening door de burgerlijke partij of door een
partij die, wat de betekeningsverplichting betreft, door de rechtspraak van het Hof met de burgerlijke
partij werd gelijkgesteld, niet langer sanctioneren met de niet-ontvankelijkheid van het
cassatieberoep. Deze sanctie van niet-ontvankelijkheid blijft nog bestaan voor het openbaar
ministerie, dat verzuimt zijn cassatieberoep te betekenen aan degene tegen wie het gericht is.
2 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, Strafprocesrecht & Internationaal Strafrecht, Maklu, 2003, 687;
O. VANDEMEULEBROECKE, "La loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs", in
P. MANDOUX en O. KLEES (dir.), Actualités de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, Ed. du
jeune barreau 2001, 223; A. JACOBS, "La prescription de l'action publique ou quand le temps ne passe
plus ..." in P. MANDOUX en O. KLEES (dir.), Actualités de droit pénal et de procédure pénale,
Bruxelles, Ed. du jeune barreau 2001, 271; C. DE ROY, "De strafprocedure en pedoseksuele
misdrijven", NjW 2003, 516.
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ARREST

(A.R. P.03.0009.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 28 november 2002 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Voorafgaande rechtspleging
Bij arrest van 30 september 2003 heeft het Hof elke verdere beslissing opgeschort tot het Arbitragehof bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak heeft
gedaan over de vraag of artikel 418, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, in
samenhang gelezen met artikel 420bis van datzelfde wetboek, de artikelen 10 en
11 Grondwet schendt in zoverre het aan de burgerlijke partij de verplichting oplegt, binnen de termijn bedoeld in voornoemd artikel 420bis, over te gaan tot betekening van het cassatieberoep aan de partij tegen wie het gericht is en tot neerlegging van de stukken waaruit deze betekening blijkt, en dit op straffe van nietontvankelijkheid van het cassatieberoep, terwijl geen gelijkaardige verplichting
bestaat voor de inverdenkinggestelde of beklaagde die een cassatieberoep instelt
tegen de burgerlijke partij.
Bij arrest van 30 juni 2004 heeft het Arbitragehof deze prejudiciële vraag beantwoord en gezegd voor recht dat artikel 418, eerste lid, Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 Grondwet schendt.
III. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
IV. Cassatiemiddelen
De eiseressen stellen in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit
arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
V. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Overwegende dat ingevolge de beslissing van het Arbitragehof, de ontvankelijkheid van het cassatieberoep van een burgerlijke partij niet kan afhangen van
de voorafgaande betekening van het cassatieberoep;
Dat het cassatieberoep te dezen derhalve ontvankelijk is, niettegenstaande het
ontbreken van de betekening ervan;
B. Onderzoek van het middel
Overwegende dat artikel 21bis Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering bepaalt:
“In de gevallen bedoeld in de artikelen 372 tot 377, 379, 380 en 409 van het
Strafwetboek, begint de verjaringstermijn van de strafvordering pas te lopen vanaf de dag waarop het slachtoffer de leeftijd van achttien jaar bereikt.
In geval van correctionalisering van een misdaad bedoeld in het vorige lid,
blijft de verjaringstermijn van de strafvordering die welke is bepaald voor een
misdaad”;

1572

HOF VAN CASSATIE

12.10.04 - Nr. 472

Overwegende, eensdeels, dat uit de bepaling van het eerste lid van het vermelde artikel dat de verjaring van de strafvordering pas begint te lopen vanaf de dag
waarop het slachtoffer de leeftijd van achttien jaar bereikt, volgt dat het enkel betrekking heeft op de daarin vermelde misdrijven in zoverre een minderjarige
daarvan slachtoffer is;
Overwegende, anderdeels, dat uit de uitdrukkelijke verwijzing in het tweede
lid van deze bepaling naar de misdaden bedoeld in het eerste lid, volgt dat het
tweede lid enkel betrekking heeft op misdaden bedoeld in de artikelen 372 tot
377, 379, 380 en 409 Strafwetboek waarvan een minderjarige slachtoffer is;
Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat “de uitzondering op het principe zoals voorzien in het tweede lid van artikel 21bis van de Voorafgaande Titel
van het Wetboek van Strafvordering, krachtens dewelke in geval van correctionalisering van een misdaad, de verjaringstermijn van tien jaar blijft gelden, hier
niet van toepassing is, nu deze enkel slaat op misdrijven van seksueel misbruik
op minderjarigen”, dat zij aldus hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.
12 oktober 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. C. Mussche, Gent en J. Meese, Gent.

Nr. 473
2° KAMER - 12 oktober 2004

1º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - UITLEGGING VAN DE
WET DOOR DE FEITENRECHTER - CONFORMITEIT MET DE GRONDWET.
2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER - GRENZEN.
1º Het Hof is bevoegd om na te gaan of de feitenrechter bij de uitlegging van de wettelijke
bepalingen de Grondwet heeft geschonden1.
2º Krachtens artikel 159 van de Grondwet behoort het tot de bevoegdheid van de rechter
om de vordering, bedoeld in artikel 149 Stedenbouwdecreet 1999 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; de rechter moet meer bepaald nagaan
1 Cass., 20 nov. 1975, A.C. 1976, 359; 16 nov. 1983, A.R. 3116, A.C. 1983-84, nr. 147: het betreft
hier uiteraard niet de grondwettigheidstoets van de wet, waartoe het Hof niet bevoegd is aangezien
het de handelingen van de wetgever niet heeft te beoordelen, maar wel het onderzoek naar de door de
feitenrechter gegeven uitlegging van de wet.
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of de beslissing van het bevoegde bestuur om een bepaalde herstelmaatregel te
vorderen, uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen en hij
moet deze vordering zonder gevolg laten wanneer mocht blijken dat deze vordering
steunt op motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een opvatting van
de ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is, doch het behoort hem niet de
opportuniteit van de gevorderde maatregel te beoordelen2.
(Gewestelijk Stedenbouwkundige Inspecteur, bevoegd voor de provincie West-Vlaanderen T. C. e.a.)

ARREST

(A.R. P.04.0476.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 13 februari 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het Hof bevoegd is om na te gaan of de feitenrechter bij de
uitlegging van de wettelijke bepalingen de Grondwet heeft geschonden;
Overwegende dat artikel 149, §1, eerste lid Stedenbouwdecreet 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 1999 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
2 Cass., 15 juni 2004, A.R. P.04.0237.N, nr. 323 met concl. van advocaat-generaal DE SWAEF.
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de gevorderde maatregel te beoordelen;
Overwegende dat het Hof alleen nagaat of de rechter uit zijn vaststellingen
geen gevolgen afleidt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan
niet kunnen worden verantwoord;
Overwegende dat de appèlrechters de weerslag van de wederrechtelijk uitgevoerde werken op de goede ruimtelijke ordening onderzoeken en dienaangaande
overwegen: "Samen beschouwd brengen deze gegevens mee dat de herstelvordering, omdat en in de mate dat zij meer betreft dan het aanpassen van de door het
misdrijf tot stand gebrachte constructie tot het geheel overeenstemmend met wat
door de uitvoering van de bouwplannen van architect Luc Deryckere van 3 november 1995 zonder de carport en de overdekte doorgang tussen de carport en de
garage zou zijn tot stand gebracht, als onredelijk dient te worden bestempeld.
Deze gegevens brengen immers mee dat het voordeel voor de goede ruimtelijke
ordening door het herstel geenszins opweegt tegen de last die daaruit voor de
beide beklaagden 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;
Dat zij uit hun vaststellingen geen gevolgen afleiden die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord;
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, mocht het oordelen dat het
bedoelde artikel 149, §1, eerste lid Stedenbouwdecreet 1999, de feitenrechter zou
toelaten ook de opportuniteit van 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;
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.
12 oktober 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. V. De Tollenaere, Gent en B. Van Bavegem, Gent.
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Nr. 474
2° KAMER - 12 oktober 2004

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING — STRAFVORDERING — GEEN EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP - STEDENBOUW - VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE AANGAANDE HET
ONRECHTMATIG VERKREGEN VERMOGENSVOORDEEL - AANSTELLING VAN EEN DESKUNDIGE VOOR DE
BEGROTING VAN DIT VERMOGENSVOORDEEL - ART. 416, TWEEDE LID SV.
2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - MEERDERE BOUWOVERTREDINGEN MET
BETREKKING TOT VERSCHILLENDE EIGENDOMMEN - VEROORDELING TOT HERSTEL VAN PLAATS IN DE
VORIGE STAAT TEN AANZIEN VAN EEN WELBEPAALDE BOUWOVERTREDING - AANSTELLING VAN EEN
DESKUNDIGE VOOR DE BEPALING VAN DE MEERWAARDESOM TEN AANZIEN VAN ANDERE
BOUWOVERTREDINGEN

- GEEN EINDBESLISSING - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING — STRAFVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) STEDENBOUW - MEERDERE BOUWOVERTREDINGEN MET BETREKKING TOT VERSCHILLENDE
EIGENDOMMEN - VEROORDELING TOT HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT TEN AANZIEN VAN
EEN WELBEPAALDE BOUWOVERTREDING - AANSTELLING VAN EEN DESKUNDIGE VOOR DE BEPALING
VAN DE MEERWAARDESOM TEN AANZIEN VAN ANDERE BOUWOVERTREDINGEN - ART. 416 SV.
1º Tegen een arrest dat, alvorens verder te oordelen over het bedrag van de vordering van
het openbaar ministerie aangaande het door de eiser onrechtmatig verkregen
vermogensvoordeel, een deskundige aanstelt om dit vermogensvoordeel te bepalen,
staat onmiddellijk cassatieberoep open1. (Artt. 416, tweede lid en 542bis Sv.)
2º en 3° Wanneer de appèlrechters, vooraleer uitspraak te doen over de meerwaardesom
ingevolge een van de door de beklaagde begane bouwovertredingen, een deskundige
aanstellen om deze meerwaardesom te bepalen, dan vormt de veroordeling tot het
herstel van de plaats in de vorige staat met betrekking tot een andere door hem begane
bouwovertreding geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid Sv., zodat het
cassatieberoep in zoverre niet ontvankelijk is2 3.
(D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.04.0662.N)

I. Bestreden beslissing
1 Artikel 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering werd aangevuld bij artikel 13 van de wet van
19 december 2002 (B.S. 14 feb. 2003 - tweede uitgave).
2 Eiser werd vervolgd voor het instandhouden van onrechtmatige verbouwingen aan een bestaande
constructie evenals voor het instandhouden van een onrechtmatig opgetrokken nieuwe woning. Eiser
wordt veroordeeld tot een geldboete en er wordt een deskundige aangesteld om het
vermogensvoordeel te berekenen. Wat het "herstel" betreft, wordt eiser veroordeeld tot de afbraak
van de nieuwe woning, terwijl er een deskundige wordt aangesteld om de meerwaarde van de
onrechtmatig verbouwde bestaande constructie te berekenen.
3 Zie Cass., 18 nov. 1997, A.R. P.97.0965.N, nr. 486; 1 april 1998, A.R. P.97.1635.F, nr. 183; 14
nov. 2001, A.R. P.01.0393.F, nr. 615.
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De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 23 maart 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen geen middel voor.
IV. Beslissing van het Hof
A. Afstand
Overwegende dat Mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie, namens de eisers zonder berusting afstand van het cassatieberoep doet in zoverre
de beslissingen in het bestreden arrest voor eisers geen eindbeslissingen zijn in
de zin van artikel 416 Wetboek van Strafvordering, dit is in de mate dat:
1. het arrest het bestreden vonnis bevestigt dat, alvorens verder te oordelen
over het bedrag van de vordering van het openbaar ministerie aangaande het onrechtmatig verkregen vermogensvoordeel door de eisers, een deskundige aanstelt
met als opdracht aan de hand van alle nuttige boekhoudkundige gegevens, jaarbalans, belastingsaangiften en aanslagen zowel van de eisers persoonlijk als van
de nv De Waterhoek te zeggen welke gelden en dividenden elk der eisers heeft
opgetrokken als aandeelhouder en/of bestuurder van de nv De Waterhoek en
zulks voor de boekjaren 1997 tot en met 2001;
2. het arrest vooraleer uitspraak te doen over de meerwaardesom, een andere
deskundige aanstelt met als opdracht zich te begeven naar (...), eigendom van de
beklaagden en genaamd "(...)" en te bepalen welke de geldsom is gelijk aan de
meerwaarde die verschuldigd is door beide eisers ingevolge de door hen begane
bouwovertredingen en voor de raming zich desgevallend te richten naar de berekeningswijze en modaliteiten, zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering, zoals aangevuld bij artikel 13 van de wet van 19 december 2002 onmiddellijk cassatieberoep openstaat tegen arresten waarbij overeenkomstig artikel 542bis, §1, uitspraak wordt gedaan over de strafvordering en een bijzonder
onderzoek naar de vermogensvoordelen wordt bevolen;
Dat enkel de afstand sub 2 kan worden verleend;
B. Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
Overwegende dat gelet op voormelde beslissingen aangaande de meerwaarde,
de veroordeling tot het herstel van de plaats, wat de woning met garage betreft
(perceel 226/C), evenmin eindbeslissing vormt in de zin van artikel 416, eerste
lid Wetboek van Strafvordering;
Dat het cassatieberoep in zoverre niet ontvankelijk is;
C. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
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gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verleent akte van de afstand;
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
12 oktober 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 475
2° KAMER - 13 oktober 2004

1º CASSATIEBEROEP – STRAFZAKEN – VORMEN – VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING
EN/OF NEERLEGGING – GEEN BETEKENING DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE – PREJUDICIËLE
VRAAG AAN HET ARBITRAGEHOF.
2º ARBITRAGEHOF – PREJUDICIËLE VRAAG – HOF VAN CASSATIE –
CASSATIEBEROEP – STRAFZAKEN – VORMEN – BETEKENING – VERPLICHTE BETEKENING DOOR
HET OPENBAAR MINISTERIE – GRONDWET - OVEREENSTEMMING.
3º PREJUDICIEEL GESCHIL – ARBITRAGEHOF – HOF VAN CASSATIE CASSATIEBEROEP – STRAFZAKEN – VORMEN – BETEKENING – VERPLICHTE BETEKENING DOOR
HET OPENBAAR MINISTERIE – GRONDWET - OVEREENSTEMMING.
1º, 2° en 3° Wanneer uit de processtukken niet blijkt dat het openbaar ministerie zijn
cassatieberoep aan verweerder heeft doen betekenen, is er grond om aan het
Arbitragehof de prejudiciële vraag te stellen of artikel 418, eerste lid van het Wetboek van
Strafvordering, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre het aan
openbaar ministerie de verplichting oplegt het cassatieberoep te betekenen aan de partij
tegen wie het is gericht, terwijl het cassatieberoep dat door die partij wordt ingesteld niet
aan een dergelijk vormvoorschrift moet beantwoorden1. (Art. 418, eerste lid Sv.)
(Procureur des Konings te Nijvel T. S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0720.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 31 maart 2004 door de
Correctionele Rechtbank te Nijvel in hoger beroep is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
1 Zie Cass., 30 sept. 2003, A.R. P.03.0009.N; Arbitragehof, 30 juni 2004, nr. 120/2004, B.S. 1 okt.
2004.
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Advocaat–generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat eiser, het openbaar ministerie, zijn cassatieberoep aan verweerder heeft
doen betekenen;
Overwegende dat artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering,
de betekening voorschrijft aan de partij tegen wie het is gericht, van het cassatieberoep ingesteld, hetzij door de burgerlijke partij, indien er een is, hetzij door het
openbaar ministerie;
Maar overwegende dat voormeld artikel 418, eerste lid, luidens arrest nr.
120/2004 van het Arbitragehof van 30 juni 2004, dat bij wijze van prejudiciële
beslissing uitspraak deed over de grondwettigheid van die wetsbepaling, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre die bepaling aan de burgerlijke partij de verplichting oplegt haar cassatieberoep te betekenen;
Dat er grond is om aan voormeld Hof, overeenkomstig artikel 26, §1 van de
Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, de prejudiciële vraag te
stellen die in het beschikkend gedeelte wordt aangegeven;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Houdt de beslissing aan tot het Arbitragehof op de volgende prejudiciële vraag
zal hebben geantwoord:
Schendt artikel 418, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het aan het openbaar ministerie de verplichting oplegt het cassatieberoep te betekenen aan de partij tegen wie het is gericht, terwijl het cassatieberoep dat door die partij wordt ingesteld niet aan een
dergelijk vormvoorschrift is onderworpen?
Houdt de kosten aan.
13 oktober 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met
opdracht.

Nr. 476
2° KAMER - 13 oktober 2004

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — BEGRIP.
BEOORDELING DOOR DE RECHTER - SCHADE - HELING VAN GESTOLEN VOORWERPEN - FOUT VAN
DE HELER - OORZAKELIJK VERBAND.
2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
VERSCHEIDENE DADERS. HOOFDELIJKHEID - DADERS VAN VERSCHILLENDE MISDRIJVEN - HELING
VAN GESTOLEN VOORWERPEN - SCHADE – VOLLEDIGE VERGOEDING - VOORWAARDE.
3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — MISDRIJF -
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HELING - DIEFSTAL - SCHADE - FOUT VAN DE HELER - OORZAKELIJK VERBAND.
4º HELING - HELER - HELING EN DIEFSTAL - SCHADE – VOLLEDIGE VERGOEDING VOORWAARDE.
1º Aangezien de bodemrechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit hij het al
dan niet bestaan afleidt van een oorzakelijk verband tussen fout en schade, kan hij wettig
de heler samen met de dief tot vergoeding van alle schade veroordelen, indien hij van
mening is dat zonder de fout van de heler, de schade zich niet op dezelfde wijze zou
hebben voorgedaan. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
2º, 3° en 4° De heler van een gestolen voorwerp kan samen met de dief tot volledige
vergoeding van de door de eigenaar van dat voorwerp geleden schade worden
veroordeeld wanneer, zonder de fout van die heler, de schade zich niet op dezelfde wijze
zou hebben voorgedaan1. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(H. T. FORTIS A.G. N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0896.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 6 mei 2004 door het Hof
van Beroep te Brussel, correctionele kamer, is gewezen.
II. Rechtspleging voor het hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het hof
Over het eerste middel:
Overwegende dat het bestreden arrest op bladzijde 84 vermeldt dat "het misdrijf C52, dat door de eerste rechter bewezen is verklaard ten laste van [eiseres],
het misdrijf heling is [...], dat [voornoemde eiseres] als tussenpersoon optrad tussen haar partner R.H. en mevrouw M., die klant was in haar kapsalon en aan wie
het voertuig Peugeot 205 werd verkocht; dat het, immers, [verweerster] is die
haar naar R.H. heeft gestuurd nadat zij vernomen had dat die dame geïnteresseerd was in de aankoop van een voertuig; dat, zij, door mevrouw M. naar R.H.
te sturen, van wiens misdadige activiteiten zij op de hoogte was, bewust heeft
meegewerkt aan de verkoop van de Peugeot 205 aan een koper te goeder trouw
en ertoe heeft bijgedragen de teruggave van het voormelde voertuig onmogelijk
te maken in het geval het door de speurders werd gevonden";
Dat de appèlrechters, door die vermeldingen, de in het middel weergegeven
conclusie beantwoorden;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
1 Zie Cass., 18 nov. 1987, A.R. 5932, nr. 165; 20 nov. 1991, A.R. 9101, nr. 148; 14 okt. 2003, A.R.
P.03.0518.N, nr. 496.
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Over het tweede middel:
Overwegende dat de heler van een gestolen voorwerp tot de volledige vergoeding van de door de eigenaar van dat voorwerp geleden schade kan worden veroordeeld wanneer, zonder de fout van die heler, de schade niet op dezelfde wijze
zou hebben bestaan;
Dat het middel, in zoverre het aanvoert dat de fout van de heler geen enkele
schade kan berokkenen aan de eigenaar van het geheelde voorwerp, aangezien de
schade volledig het gevolg is van de diefstal van dit voorwerp, faalt naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, de rechter op onaantastbare wijze de feiten
vaststelt waaruit hij het al dan niet bestaan afleidt van een oorzakelijk verband
tussen fout en schade; dat het evenwel tot de bevoegdheid van het Hof van Cassatie behoort om na te gaan of de rechter, op grond van die vaststellingen, die beslissing wettig heeft kunnen afleiden;
Dat de appèlrechters, op grond van de vaststellingen vermeld in het antwoord
op het eerste middel, wettig hebben kunnen beslissen dat, zonder de aan eiseres
verweten fout, de schade niet zou bestaan zoals zij zich heeft voorgedaan en dat
bijgevolg eiseres samen met de dief tot vergoeding van de gehele schade diende
te worden veroordeeld;
Dat, in zoverre, het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
13 oktober 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaten: mrs. B. en O. Haenecour, Bergen.

Nr. 477
2° KAMER - 13 oktober 2004

1º WEGVERKEER – WEGVERKEERSWET – WETSBEPALINGEN – ART. 62.
2º WEGVERKEER – WEGVERKEERSREGLEMENT – REGLEMENTSBEPALINGEN –
ART. 59.
3º ARBITRAGEHOF – PREJUDICIËLE VRAAG – HOF VAN CASSATIE – ARTT. 12,
TWEEDE LID EN 14 GRONDWET (1994) – WET VAN 7 FEBRUARI 2003 HOUDENDE
VERSCHILLENDE BEPALINGEN INZAKE VERKEERSVEILIGHEID – ART. 6.
4º PREJUDICIEEL GESCHIL – ARBITRAGEHOF – HOF VAN CASSATIE - ARTT. 12,
TWEEDE LID EN 14 GRONDWET (1994) – WET VAN 7 FEBRUARI 2003 HOUDENDE
VERSCHILLENDE BEPALINGEN INZAKE VERKEERSVEILIGHEID – ART. 6.
5° WEGVERKEER – WEGVERKEERSWET – WETSBEPALINGEN – ART. 29 –

Nr. 477 - 13.10.04

HOF VAN CASSATIE

1581

ARBITRAGEHOF – PREJUDICIËLE VRAAG.
1º en 2° Art. 62 Wegverkeerswet, dat in de mogelijkheid voorziet om toestellen aan te
wenden die bestemd zijn om te worden gebruikt als vaste uitrusting op de openbare weg
om toezicht te houden op de naleving van voormelde wet en haar uitvoeringsbesluiten,
wijkt niet af van de bepalingen van voormeld art. 59.10 Wegverkeersreglement,
krachtens hetwelk de ambtenaren belast met een opdracht van politie of van toezicht op
de autosnelweg hun voertuig mogen laten stilstaan of parkeren buiten de parkeerstroken
aangewezen door het verkeersbord E 9a voor zover de behoeften van de dienst of van
hun opdracht het rechtvaardigen1. (Art. 62 Wegverkeerswet)
3º, 4° en 5° Er is grond om krachtens art. 26, §1, 3° Bijzondere Wet Arbitragehof, de
prejudiciële vraag te stellen betreffende de schending van de artt. 12, tweede lid of 14
van de G.W. door art. 6 van de Wet van 7 februari 2003 houdende verschillende
bepalingen inzake verkeersveiligheid, dat art. 29 Wegverkeerswet vervangt, doordat het
de Koning machtigt om bij in Ministerraad overlegd besluit, de misdrijven aan te wijzen
die in elk van de drie categorieën zware overtredingen vallen die in de eerste paragraaf
van voormeld art. 29 worden opgesomd.
(V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0900.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 3 mei 2004 door de Correctionele Rechtbank te Luik in hoger beroep is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Overwegende dat, krachtens artikel 59.10 van het Wegverkeers-reglement, de
ambtenaren belast met een opdracht van politie of van toezicht van de autosnelweg hun voertuig mogen laten stilstaan of parkeren buiten de parkeerstroken
aangewezen door het verkeersbord E9a voor zover de behoeften van de dienst of
van hun opdracht het rechtvaardigen;
Overwegende dat artikel 62 van de Wet betreffende de politie over het wegverkeer dat de mogelijkheid biedt om toestellen aan te wenden die bestemd zijn
om te worden gebruikt als vaste uitrusting op de openbare weg om toezicht te
houden op de naleving van de voormelde wet en haar uitvoeringsbesluiten, geen
afbreuk doet aan de bepalingen van het voormelde artikel 59.10;
Dat het middel, in zoverre dit het tegendeel aanvoert, faalt naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, het bestreden vonnis vermeldt “dat wij
1 Zie Cass., 12 maart 1997, A.R. P.96.1167.F, nr. 138.
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niet goed inzien hoe de verbalisanten [hun] opdracht die erin bestaat de risico's
voor ongevallen te voorkomen naar behoren zouden kunnen vervullen, indien zij
hun vaste controletoestellen alleen maar op de toegelaten parkeerplaatsen zouden
opstellen, open en bloot voor alle automobilisten”;
Dat de appèlrechters, aldus, door vast te stellen dat de vereisten van hun opdracht het parkeren buiten de op de autosnelwegen toegestane stroken rechtvaardigen, wettig beslissen dat de verbalisanten hun opdracht van toezicht op de autosnelwegen conform de wet hadden uitgeoefend en dat het aan eiseres ten laste
gelegde misdrijf bewezen was;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel:
Overwegende dat het middel de grondwettelijkheid betreft van artikel 6 van de
Wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid, dat artikel 29 vervangt van de Wetten betreffende de politie over het
wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, en niet de grondwettelijkheid van
het koninklijk besluit van 22 december 2003 dat de zware overtredingen aanwijst;
Overwegende dat eiseres, die door het bestreden vonnis werd veroordeeld wegens een zware overtreding van de tweede graad, het Hof verzoekt een prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof betreffende de schending door voormeld
artikel 6, van de artikelen 12, tweede lid en 14 van de Grondwet;
Overwegende dat er grond is om aan voormeld Hof, krachtens artikel 26, § 1,
3° van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, de prejudiciële vraag te stellen die in het beschikkend gedeelte wordt gepreciseerd;
En overwegende dat er geen grond bestaat om acht te slaan op de aanvullende
memorie die op 14 september 2004 ter griffie van het Hof van Cassatie is ontvangen, dit is buiten de bij artikel 420bis, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, bepaalde termijn;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Houdt de beslissing aan tot het Arbitragehof zal geantwoord hebben op de volgende prejudiciële vraag :
Schendt artikel 6 van de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid, dat artikel 29 van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, de artikelen 12,
tweede lid, of 14 van de Grondwet vervangt, in zoverre het de Koning machtigt
om bij in de Ministerraad overlegd besluit, de misdrijven aan te wijzen die aan
elke van de drie categorieën van zware overtredingen beantwoorden zoals bedoeld in de eerste paragraaf van het voormelde artikel 29?
Houdt de kosten aan.
13 oktober 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaat: mr. E. Robert, Marche-en-Famenne.
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Nr. 478
2° KAMER - 13 oktober 2004

WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - STRAFWET - ZWAARSTE STRAF - IDENTIEKE HOOFDSTRAFFEN AANVULLENDE STRAFFEN - CRITERIA.
Wanneer twee straffen bestaan uit eenzelfde hoofdgevangenisstraf en geldboete, dient de
zwaarste straf te worden bepaald met inachtneming van criteria die verbonden zijn met
de aanvullende straffen, zoals het verplicht en niet langer facultatief karakter van een
vervallenverklaring van het recht tot sturen, de minimumduur ervan en het verplichte
karakter van de examens waarvoor men dient te slagen vooraleer men in het recht tot
sturen kan worden hersteld1. (Art. 2 Sw.)
(W.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0906.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 27 april 2004 door de
Correctionele Rechtbank te Charleroi in hoger beroep is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis 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 is gericht tegen de beslissingen die eiser vrijspreken van de telastleggingen A en C:
Overwegende dat het cassatieberoep, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk
is;
B. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing die eiser veroordeelt wegens telastlegging D:
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
1 Het Hof maakt geen hiërarchie op van de criteria die het opsomt om de zwaarste straf te bepalen.
Het legt de nadruk op het samenvallen van gegevens ten bewijze dat de nieuwe straf strenger was.
In zijn vroegere rechtspraak besliste het dat het verplicht of facultatief karakter van een straf niet in
aanmerking kwam om te bepalen of een straf minder zwaar of zwaarder was (Cass., 17 april 1991,
A.R. 8761, nr. 428; R.W. 1991-92, 403, noot A. VANDEPLAS; Cass., 12 feb. 1992, A.R. 9373, nr. 304;
Cass., 2 sept. 1992, Rev.dr.pén. 1993, 90). Men mag dus van de veronderstelling uitgaan dat het
argument ontleend aan een zwaarder minimum van de vervallenverklaring van het recht tot sturen
terwijl het maximum identiek blijft, determinerend is. Het al dan niet verplicht karakter van het
examen waarvan het herstel in het recht tot sturen afhankelijk is, is slechts een aanvulling van de
vervallenverklaring, omdat het slechts een modaliteit van die straf uitmaakt.
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rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
C. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing die eiser veroordeelt wegens de telastleggingen B en F:
Over het eerste middel:
Overwegende dat de enkele straf die met toepassing van artikel 65 van het
Strafwetboek wordt uitgesproken wegens een overtreding van het Wegverkeersreglement (telastlegging B) en dronkenschap aan het stuur in staat van bijzondere
wettelijke herhaling (telastlegging F), de zwaarste is, namelijk de straf die op
laatstgenoemd misdrijf is gesteld;
Overwegende dat artikel 2, tweede lid van het Strafwetboek bepaalt dat, indien
de straf ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het
misdrijf was bepaald, de minst zware straf wordt toegepast;
Overwegende dat vóór de inwerkingtreding van de wet van 7 februari 2003,
dronkenschap aan het stuur in staat van gewone herhaling kon worden gestraft
met een gevangenisstraf van één maand tot twee jaar en met een geldboete van
400 tot 5000 frank verhoogd met opdeciemen of met één van die straffen alleen,
naast een facultatieve vervallenverklaring van het recht tot sturen van ten minste
acht dagen, die kon worden uitgesproken voor een periode van meer dan vijf jaar
of voorgoed, waarbij de rechter het herstel in het recht tot sturen afhankelijk kon
maken van het slagen voor één of meer onderzoeken: een theoretisch, een praktisch, een geneeskundig of psychologisch onderzoek;
Dat sinds 1 maart 2004, datum van de inwerkingtreding van de wet van 7 februari 2003, diezelfde overtreding gepleegd in dezelfde staat van herhaling, kan
worden gestraft met een gevangenisstraf van één maand tot twee jaar en met een
geldboete van 400 tot 5000 euro, verhoogd met opdeciemen of met één van die
straffen alleen, alsook met een verplichte vervallenverklaring van het recht tot
sturen van ten minste drie maand en ten hoogste vijf jaar of voorgoed, waarbij
het herstel in het recht tot sturen verplicht afhankelijk is gemaakt van het slagen
voor een geneeskundig en psychologisch onderzoek;
Dat de nieuwe straf wegens het verplichte en niet langer facultatieve karakter
van de vervallenverklaring van het recht tot sturen, wegens de verlengde minimumduur ervan en het voortaan verplichte karakter van de onderzoeken, waarvoor men dient te slagen vooraleer men in het recht tot sturen kan worden hersteld, zwaarder blijkt te zijn dan de wettelijk bepaalde straf op de dag van de
overtreding, i.e. op 26 november 2000;
Overwegende dat de appèlrechters hun beslissing om de nieuwe wet toe te passen dus niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de vervallenverklaring van het recht tot sturen een bestanddeel is van de straf die wordt opgelegd wegens de telastlegging F, zodat de onwettigheid zich uitstrekt tot de gehele straf voor de telastleggingen B en F, alsook tot de veroordeling tot de bijdrage aan het Bijzonder fonds tot hulp aan de
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden; dat zij daarentegen geen invloed heeft
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op de schuldigverklaring aan diezelfde overtredingen;
Overwegende dat er geen grond is tot onderzoek van het tweede middel dat is
afgeleid uit de schending van artikel 211bis van het Wetboek van Strafvordering,
aangezien het niet tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder verwijzing kan leiden;
En overwegende dat, voor het overige, de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
D. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing die eiser veroordeelt wegens de telastlegging E:
Over het eerste middel:
Overwegende dat vóór de inwerkingtreding van de wet van 7 februari 2003, de
weigering om zich aan een ademtest, een ademanalyse of een bloedafneming te
onderwerpen, wanneer de overtreding was gepleegd in staat van gewone herhaling, kan worden gestraft met dezelfde straffen als die gesteld op herhaling in het
geval van rijden in staat van dronkenschap;
Dat sinds 1 maart 2004, datum van de inwerkingtreding van de wet van 7 februari 2003, diezelfde overtreding, gepleegd in dezelfde staat van herhaling, kan
worden gestraft met dezelfde straffen als die welke in de nieuwe wet zijn bepaald
voor herhaling in het geval van rijden in staat van dronkenschap;
Overwegende dat, bijgevolg, om de redenen die hierboven onder C zijn aangegeven in antwoord op hetzelfde middel als datgene dat wordt aangevoerd tegen
de veroordeling wegens de telastleggingen B en F, de nieuwe straf zwaarder
blijkt te zijn dan de wettelijk bepaalde straf op de dag van de overtreding, i.e. op
26 november 2000;
Overwegende dat de appèlrechters aldus hun beslissing om de nieuwe wet toe
te passen niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de vervallenverklaring van het recht tot sturen een bestanddeel is van de straf, zodat de onwettigheid zich uitstrekt tot de gehele de straf
voor de telastlegging E, alsook tot de veroordeling tot de bijdrage aan het Bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden; dat zij
daarentegen geen invloed heeft op de schuldigverklaring aan dat misdrijf;
Overwegende dat er geen grond is tot onderzoek van het tweede middel dat afgeleid is uit de schending van artikel 211bis van het Wetboek van Strafvordering, aangezien het niet tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder verwijzing kan
leiden;
En overwegende dat, voor het overige, de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het eiser straft wegens, enerzijds,
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de telastleggingen B en F, en, anderzijds, wegens de telastlegging E, en in zoverre het hem veroordeelt tot twee bijdragen 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 drie vierden van de kosten van zijn cassatieberoep en laat
het overige vierde ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Bergen,
zitting houdende in hoger beroep.
13 oktober 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met
opdracht – Advocaten: mrs. F. Discepoli, Bergen en A. Château, Brussel.

Nr. 479
2° KAMER - 13 oktober 2004

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - GERECHTELIJKE EXPERTISE - PRIVÉ
EXPERTISE - TECHNISCHE BIJSTAND - VERSCHIL.
2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES GERECHTELIJK ONDERZOEK - TECHNISCHE BIJSTAND - PARTICIPATIE VAN OVERHEIDSAMBTENAREN BURGERLIJKE PARTIJSTELLING VAN DIE OVERHEID.
3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - GERECHTELIJK ONDERZOEK - TECHNISCHE BIJSTAND - PARTICIPATIE VAN
OVERHEIDSAMBTENAREN - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING VAN DIE OVERHEID.
4º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ART. 14.1 I.V.B.P.R. GERECHTELIJK ONDERZOEK - TECHNISCHE BIJSTAND - PARTICIPATIE VAN OVERHEIDSAMBTENAREN BURGERLIJKE PARTIJSTELLING VAN DIE OVERHEID.
1º Ambtenaren van de Franse Gemeenschap die, op vordering van de onderzoeksrechter,
technische bijstand hebben verleend in het kader van een gerechtelijk onderzoek
betreffende het frauduleus bekomen of aanwenden van subsidies die door die
Gemeenschap waren toegekend, zijn niet belast met een opdracht van gerechtelijke
expertise, noch met een privé expertise, in de zin van de wet van 21 februari 1985 tot
hervorming van het bedrijfsrevisoraat en de wet van 22 april 1999 betreffende de
boekhoudkundige en fiscale beroepen1. (Artt. 78 en 82 Wet 21 feb. 1985 tot hervorming
van het Bedrijfsrevisoraat; Artt. 34 en 37 Wet 22 april 1999 betreffende de beroepstucht
voor accountants en belastingconsulenten)
2º, 3° en 4° Uit de technische bijstand die ambtenaren van de Franse Gemeenschap, die
optreedt als burgerlijke partij tegen de inverdenkinggestelde, in het kader van een
gerechtelijk onderzoek hebben verleend, kan niet worden afgeleid dat laatstgenoemde in
1 De ten laste gelegde feiten betreffen valsheid in geschriften, oplichting en verduistering ten nadele
van met name de Franse Gemeenschap, in het kader van de activiteiten van een gesubsidieerd toneel.
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de onderzoeksfase geen recht op een eerlijk proces heeft gehad. (Art. 6.1 E.V.R.M.; Art.
14.1 I.V.B.P.R.)
(R. T. NOUVEAU THEATRE DE BELGIQUE vzw e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1115.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 23 juni 2004 door het Hof
van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
(...)
Tweede onderdeel:
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de drie ambtenaren van de Franse Gemeenschap, C. B., J.-P. S. en M. J., op vordering van de
onderzoeksrechter, hem enkel technische bijstand hebben verleend;
Dat een dergelijke technische bijstand geen privé- of gerechtelijke expertise is
zoals bedoeld in de artikelen 78, 2° van de Wet van 21 februari 1985 tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat en 34, 2° van de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen;
Dat dit onderdeel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel:
Wat het eerste en het tweede onderdeel samen betreft:
Overwegende dat dit onderdeel niet ontvankelijk is, in zoverre het een onderzoek van feitelijke gegevens vereist waarvoor het Hof van Cassatie niet bevoegd
is, betreffende met name "voorafgaande bestuurlijke controles [...] die niet worden gestaafd met geschreven verslagen";
Overwegende dat, voor het overige, uit het antwoord op het tweede onderdeel
van het eerste middel blijkt dat de drie voormelde ambtenaren door de onderzoeksrechter niet zijn belast met een deskundigenonderzoek;
Dat uit de technische bijstand die in dit stadium van de procedure wordt verleend, niet kan worden afgeleid dat eiser geen recht meer heeft op een billijk proces;
Overwegende bovendien dat het arrest vermeldt dat de tweede verweerster
zich op 8 juli 1999 burgerlijke partij heeft gesteld en dat de voormelde ambtena-
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ren hun bijstand hebben gestaakt op 12 juli 1999, dat eiser kennis kon nemen van
het door hen opgemaakte verslag, "zijn commentaar en opmerkingen kon doen
gelden, en de hem ten laste gelegde gegevens kon tegenspreken, door, in voorkomend geval, het advies in te winnen van een door hem aangewezen technisch
raadgever [...], dat hij eventueel eveneens een verzoek tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen had kunnen neerleggen, op grond van de artikelen 61quinquies en 127 van het Wetboek van Strafvordering [...], dat het onderzoeksdossier uit 22 kartonnen dozen bestaat, die het resultaat zijn van het
werk van de met het onderzoek belaste magistraat en van de speurders, en dat
méér is dan alleen maar het verslag van technische bijstand; dat de inbeschuldigingstelling [van eiser] overigens teruggaat tot 17 oktober 1997, dus ruim vóór
het verzoek om inlichtingen uitgaande van de onderzoeksmagistraat"; dat, "[eiser] op de koop toe, in deze fase van de procedure, het vermoeden van onschuld
geniet [...], dat het recht van verdediging intact blijft en nog onverminderd voor
het vonnisgerecht zal kunnen worden uitgeoefend";
Dat de appèlrechters, door die vermeldingen, hun beslissingen betreffende de
ontvankelijkheid van de vervolgingen en de wettigheid van de bewijzen naar
recht verantwoorden;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
(...)
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
13 oktober 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaten: mrs. S. Dufrene, Brussel, S. Nudelholc, Brussel, M. Uyttendaele, Brussel en L. Kennes, Brussel.

Nr. 480
2° KAMER - 13 oktober 2004

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VOLTOOIING VAN HET ONDERZOEK VORDERING TOT REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - INVERDENKINGGESTELDE EN BURGERLIJKE
PARTIJ - VERZOEK AAN DE ONDERZOEKSRECHTER OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN TE
VERRICHTEN - VERVOLLEDIGING VAN HET ONDERZOEK - WIJZIGING AAN DE VORDERINGEN VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE - NIEUW VERZOEK OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN ONTVANKELIJKHEID.
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING -
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INVERDENKINGGESTELDE EN BURGERLIJKE PARTIJ - VERZOEK AAN DE ONDERZOEKSRECHTER OM
BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN TE VERRICHTEN - VERVOLLEDIGING VAN HET ONDERZOEK NIEUW VERZOEK OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN TE VERRICHTEN - ONTVANKELIJKHEID.
1º Het recht om een bijkomende onderzoekshandeling te vorderen, als bepaald bij artikel
127, vierde lid Sv., kan slechts eenmaal tijdens de eerste fase van de regeling van de
rechtspleging worden uitgeoefend; er geldt slechts een andere regeling als het resultaat
van die bijkomende onderzoekshandeling het openbaar ministerie ertoe heeft aangezet
zijn vordering te wijzigen1. (Art. 127, vierde lid Sv.)
2º Uit geen enkele wettelijke bepaling vloeit voort dat de uitoefening van het recht om een
bijkomende onderzoekshandeling te vorderen tijdens de regeling van de rechtspleging
kan worden herhaald wanneer de verrichte onderzoekshandelingen, volgens de partij die
erom heeft verzocht en die ze heeft verkregen, rechtvaardigen dat er nieuwe worden
bevolen.
(H. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1120.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, dat op 10 juni 2004 door het
Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. De feiten
(...)
IV. Cassatiemiddelen
De eisers voeren verscheidene grieven aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
V. Beslissing van het Hof
Over alle grieven samen:
Overwegende dat, krachtens artikel 127, vierde lid van het Wetboek van Strafvordering, het recht om een bijkomende onderzoekshandeling te vorderen als bedoeld in artikel 61quinquies van voormeld wetboek, in de regel, slechts eenmaal
tijdens de eerste fase van de regeling van de rechtspleging kan worden uitgeoefend;
Dat er slechts een andere regeling geldt als het resultaat van die bijkomende
onderzoekshandeling het openbaar ministerie ertoe heeft aangezet zijn vordering
te wijzigen;
Overwegende dat de eisers aanvoeren dat die beperking van het recht van de
inverdenkinggestelde om een bijkomende onderzoekshandeling te vorderen tijdens de regeling van de rechtspleging niet op hen van toepassing is en dat zij de
toestemming dienden te krijgen om er opnieuw gebruik van te maken tijdens de
1 Cass., 14 nov. 2000, A.R. P.00.1382.N, nr. 621.
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eerste fase van die regeling;
Dat zij die bewering afleiden uit, enerzijds, de omstandigheid dat "het strafdossier" aangetast was door nietigheid omdat het stukken bevatte die niet waren
vertaald, en, anderzijds, uit de omstandigheid dat zij de vertaling ervan hebben
verkregen op grond van een verzoekschrift waarin zij zich formeel het recht
voorbehielden om na inzage van de vertaalde stukken nieuwe onderzoeksverrichtingen te vragen;
Overwegende dat, in tegenstelling tot wat de eisers aanvoeren, artikel 32 van
de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken niet verbiedt
dat een getuigenverklaring wordt opgetekend in de taal van de getuige, ook al
verschilt die van de taal van de rechtspleging; dat de omstandigheid dat het dossier in een in het Frans gevoerd onderzoek een proces-verbaal bevat met een in
het Nederlands afgelegde en op regelmatige wijze in die taal opgetekende verklaring, op zich geen grond voor nietigheid van dit onderzoek uitmaakt;
Overwegende dat het Hof zich evenmin kan aansluiten bij de stelling van de
eisers wanneer zij beweren dat de vertalingen waarom zij verzocht hadden en die
zij verkregen hadden met toepassing van de artikelen 61quinquies en 127, vierde
lid van het Wetboek van Strafvordering, wegens het door hen met dat doel gemaakte voorbehoud, een nieuwe uitoefening van hun recht op bijkomende onderzoekshandelingen tijdens de regeling van de rechtspleging rechtvaardigden;
Overwegende dat immers de omstandigheid dat een der partijen zich een recht
voorbehoudt niet noodzakelijk tot gevolg heeft dat de wet het haar toekent;
Dat uit geen enkele wetsbepaling voortvloeit dat de uitoefening van het recht
om een bijkomende onderzoekshandeling te vorderen tijdens de regeling van de
rechtspleging kan worden herhaald wanneer de verrichte onderzoekshandelingen, volgens de partij die ze heeft verkregen, rechtvaardigen dat er nieuwe worden bevolen;
Overwegende dat de eisers daarom niet het recht werd ontzegd om een tweede
maal bijkomende onderzoekshandelingen te vorderen; dat deze weliswaar niet
meer konden worden bevolen op grond van de artikelen 61quinquies en 127,
vierde lid van het Wetboek van Strafvordering, maar dat het de eisers daarentegen vrijstond om met beroep op de vertalingen die zij hebben verkregen en op
het uitstel dat hen werd toegekend, de raadkamer te verzoeken een beschikking
tot uitstel van uitspraak te wijzen wegens de leemtes die zij zou gemeend hebben
te moeten doen aanwijzen;
Dat een schending van het recht op een billijk proces niet kan worden afgeleid
uit de omstandigheid alleen dat de raadkamer, door op dit punt aan de eisers haar
andersluidende beoordeling van de gegevens van de zaak tegen te werpen, in feite heeft geoordeeld dat het onderzoek volledig was;
Dat het bestreden arrest, bijgevolg, door de hogere beroepen van de eisers tegen de verwijzingsbeschikking ongegrond te verklaren, geen enkele van de door
hen aangevoerde wettelijke en verdragsbepalingen heeft geschonden;
Dat de grieven niet kunnen worden aangenomen;
Overwegende dat, voor het overige, de eisers vragen dat aan het Arbitragehof

Nr. 480 - 13.10.04

HOF VAN CASSATIE

1591

een prejudiciële vraag zou worden gesteld over de discriminatie die voortvloeit
uit het feit dat artikel 127 van het Wetboek van Strafvordering niet verbiedt dat
het recht om bijkomende onderzoekshandelingen te vorderen opnieuw wordt uitgeoefend tijdens de regeling van de rechtspleging wanneer het openbaar ministerie zijn vordering heeft gewijzigd;
Overwegende dat de eisers niet preciseren ten opzichte van wie zij door die regel ongelijk zouden zijn behandeld of gediscrimineerd en evenmin hoe er sprake
zou kunnen zijn van die ongelijkheid of van die discriminatie en waarin deze dan
wel zouden kunnen bestaan;
Dat er, bijgevolg, geen grond is om de in de memorie van de eisers gestelde
vraag aan het Arbitragehof te stellen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
13 oktober 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met
opdracht – Advocaat: mr. G. Van Cutsem, Luik.

Nr. 481
1° KAMER - 14 oktober 2004

GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — PROCEDURE VOOR DE
FEITENRECHTER - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - VERSCHEIDENE EISERS - BIJSTAND VAN
DEZELFDE ADVOCAAT - CONCLUSIES DIE DEZELFDE MIDDELEN AANVOEREN - CONCLUSIES DIE DE
TERUGBETALING VAN VERSCHILLENDE BEDRAGEN VORDEREN - GEVOLG.
Het arrest dat oordeelt dat "de (eisende) partijen, die allen de terugbetaling van
inschrijvingsgeld hebben gevorderd en daartoe dezelfde middelen hebben aangevoerd,
beschouwd moeten worden als partijen die een gemeenschappelijk belang hebben en
die in dezelfde zin geconcludeerd hebben, ook al zijn de door elk van hen gevorderde
bedragen niet identiek en werd de slotsom van de voor hen neergelegde conclusies
telkens zo opgesteld om, student per student, de teruggevorderde bedragen te
individualiseren" verantwoordt zijn beslissing naar recht dat de eisers maar één enkele
rechtsplegingsvergoeding zal worden toegekend die zij onder elkaar moeten verdelen1.
(Art. 1022 Ger.W.; Art. 1, tweede lid K.B. 30 nov. 1970)
(B. e.a. T. FRANSE GEMEENSCHAP)

Conclusie van de heer advocaat-generaal Werquin (vertaling):
1. Art. 1022 Ger.W. bepaalt dat de Koning, na het advies van de Algemene Raad van
1 Zie andersluidende concl. O.M.
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de Nationale Orde van advocaten te hebben ingewonnen, een tarief vaststelt van de
sommen die invorderbare kosten zijn wegens het verrichten van bepaalde materiële akten.
Met de hervorming van het Gerechtelijk Wetboek werd de opdracht van de balie
uitgebreid, aangezien zij, althans in de meeste gevallen, aan haar leden de hoedanigheid
van verplichte lasthebber van de partijen heeft verleend.
Door de opheffing van het ambt van pleitbezorger moesten de partijen een beroep doen
op de medewerking van advocaten voor talrijke handelingen, die in een vorige stand van
de wetgeving, door de pleitbezorgers werden verricht en waarvoor zij een tarievenstaat
van hun kosten en honorarium konden indienen.
De partij moest dus de gelegenheid krijgen om de rechter te vragen om haar, wegens
haar verweer en voor bepaalde materiële handelingen die door haar raadsman waren
verricht, een bepaald bedrag toe te kennen dat, samen met de kosten, van de tegenpartij
teruggevorderd kon worden.
Dat artikel strekt ertoe de kosten vergoed te krijgen die tot dan toe voorkwamen op de
tarievenstaat van het honorarium van de pleitbezorgers en betrekking hadden op het verrichten van materiële handelingen. Die materiële handelingen betreffen vooral de vertegenwoordiging van de partijen, die voortaan aan de balie is opgelegd2.
2. De wet van 27 ventôse jaar VIII ligt ten grondslag aan de oprichting van het ambt
van pleitbezorger.
Art. 93 bepaalt dat il sera établi près le tribunal de cassation, près chaque tribunal
d'appel, près chaque tribunal criminel, près de chacun des tribunaux de première instance,
un nombre fixe d'avoués, qui sera réglé par le gouvernement, sur l'avis du tribunal auquel
les avoués devront être attachés.
Art. 94 bepaalt dat les avoués auront, exclusivement, le droit de postuler et de prendre
des conclusions dans le tribunal pour lequel ils seront établis : néanmoins, les parties
pourront toujours se défendre elles-mêmes, verbalement et par écrit, ou faire proposer leur
défense par qui elles jugeront à propos.
Art. 95 bepaalt dat les avoués seront nommés par le premier Consul, sur la présentation
du tribunal dans lequel ils devront exercer leur ministère3.
In iedere burgerlijke aanleg, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, moeten de partijen, zowel eisers als verweerders, door pleitbezorgers worden vertegenwoordigd. Die
verplichte vertegenwoordiging, die de partijen door wettelijke vertegenwoordigers vervangt, gebeurt door de aanstelling van een pleitbezorger. De pleitbezorgeraanstelling is de
wettelijke vertegenwoordiging van de partij. De wet vereist die aanstelling, op straffe van
nietigheid. De verweerder moet die verplichting nakomen, die zowel voor hem als voor
eiser even dwingend is4.
Zodra de pleitbezorger aangesteld is, omvat diens lastgeving ad litem verscheidene
soorten rechten: het recht de partij te vertegenwoordigen, het recht te vorderen en het
recht te concluderen5.
Alleen de pleitbezorgers zijn bevoegd de partijen in rechte te vertegenwoordigen voor
de rechtbanken van eerste aanleg en voor de hoven. In naam van de partijen verschijnen
zij voor het gerecht. Alles wat de pleitbezorger verricht, wordt verondersteld door de
partijen zelf te worden verricht, net zoals al hetgeen tegen hem wordt gedaan, meestal
wordt verondersteld tegen de partij die hij vertegenwoordigt te zijn gedaan.
Meestal zegt men dat de pleitbezorger de meester van het proces is, de dominus litis.
2 Verslag HERMANS, Gedr. St. Kamer 1965-1966, p. 147-151, nr. 49/59.
3 “Avoué”, R.P.D.B., Dl. I, 604.
4 “Avoué”, Pand. B., 1184.
5 “Avoué”, Pand. B., 1187.
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Het procureurschap is eveneens een van de exclusieve voorrechten van de pleitbezorger6. Hieronder verstaat men het recht om de zaken in te stellen en ze aan de rechtbanken
voor te leggen zodat ze worden beslecht volgens de door de wetten en de verordeningen
vastgestelde vormen7.
Het recht om te concluderen houdt in dat de slotsom van de aanspraken van de partij in
feite en in rechte aan de rechters kan worden voorgelegd.
Enkel de pleitbezorgers hebben de hoedanigheid om op de terechtzitting te concluderen8. Over het algemeen moeten zij conclusies neerleggen volgens hun inzicht, volgens de
middelen die aangewezen zijn in de stukken die de cliënten hun hebben bezorgd en geenszins volgens de instructies van laatstgenoemden wanneer ze in strijd zijn met de wet of tegengesproken worden door niet bekritiseerde stukken. De pleitbezorger moet de dominus
litis zijn, de raadsman van de partij, met de hulp van de advocaat, en niet zijn passief instrument9.
3. Het K.B. van 24 mei 1933 houdende het tarief van gerechtskosten in burgerlijke en
handelszaken, de Beloningen en uitschotten van de pleitbezorger, Honoraria en
uitschotten van de deskundigen, Taksen van de partijen, van de getuigen, van de
bewaarders van stukken en van de zegelbewaarders en Wijze van vereffening van de
gerechtskosten bepaalt in zijn art. 1 dat in elk geding, hetzij in betwiste zaken, hetzij bij
willige rechtspleging, op tegenspraak of bij verstek, en welke ook de wijze van instructie
zij, buiten de uitschotten en behalve die in dit tarief bepaalde uitzonderingen, aan ieder
der in de zaak betrokken pleitbezorgers de beloningen toegekend worden waarvan het
bedrag hierna is bepaald.
Deze beloningen zijn al hetgeen aan de pleitbezorgers als vergelding toekomt voor al
de procedurestukken van hun ambt (origineel en afschrift) en voor al de vacaties welke tot
hun mandaat ad litem behoren, tot en met inbegrip van het verkrijgen en het lichten van
het vonnis, van het bevelschrift, van het arrest of van de vanwege de willige rechtsmacht
verlangde maatregel waardoor een einde wordt gesteld aan het geding.
Deze verkrijging en lichting van het vonnis bestaan uit het opstellen van de kwaliteiten,
hun eventuele betekening, hun regeling, de lichting van de beschikking, dezer betekening
en de attesten waaruit de betekening en het uitblijven van beroep blijken.
De beloningen van de pleitbezorgers in eerste aanleg, met betrekking tot de
rechtsmacht in betwiste zaken op dagvaarding en op rekwest worden als volgt
omschreven:
Art. 2 van voornoemd koninklijk besluit bepaalt dat in elk hoofdgeding, op tegenspraak
of als dusdanig beschouwd, aan de pleitbezorger een evenredige beloning wordt
toegekend, berekend naar de waarde van het geschil, die wordt bepaald door het
samengevoegd bedrag van de laatste conclusies zowel in de hoofdzaak als op
tussenvordering en in reconventie.
Art. 3 van voornoemd koninklijk besluit bepaalt dat wanneer het een schadeloosstelling
geldt waarvan het bedrag niet bij overeenkomst werd vastgesteld, de belangrijkheid van
de zaak bepaald wordt door de laatste conclusies tot beloop van 15.000 frank: het wordt
vastgesteld door het bedrag van de veroordeling, indien deze meer dan 15.000 frank
bedraagt.
Voor de overige geschillen bepaalt art. 5 van voornoemd koninklijk besluit dat het
bedrag van het geschil bepaald wordt op de bij de artikelen 26 tot 30 van de wet van 25
6 Art. 94 Wet 27 ventôse jaar VII; art. 112 Decr. 6 juli 1810.
7 Besluit van de consuls 18 fructidor jaar VIII; art. 94 Wet 27 ventôse jaar VIII.
8 Art. 94 Wet 27 ventôse jaar VIII; besluit 18 fructidor jaar VIII; art. 3 Wet 29 jan. -20 maart 1791.
9 “Avoué”, Pand. B., 1189-1190.
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maart 1876 betreffende de bevoegdheid, aangenomen grondslagen.
In de gevallen voorzien bij de artikelen 26 en 27 wordt geen rekening gehouden met
meer dan drie jaar huishuur noch met meer dan drie annuïteiten.
Inzake uitkering tot onderhoud, wordt het bedrag van het geschil binnen de hoger
vastgestelde grens, volgens de veroordeling bepaald.
Art. 6 van voornoemd koninklijk besluit bepaalt dat in de gevallen voorzien bij
artikelen 33 tot 36 van de wet van 25 maart 1876, het bedrag van het geschil door de
pleitbezorgers wordt geschat, ongeacht het recht op de taks.
In twee gevallen worden de bovenstaande regels getemperd:
Wanneer verschillende vorderingen, gegrond op dezelfde zaak en gericht hetzij tegen
een en dezelfde partij, hetzij tegen verscheidene partijen, afzonderlijk ingesteld werden in
plaats van in hetzelfde exploot verenigd te worden, is de beloning slechts verschuldigd op
de hoogste vordering, aldus art. 7 van voornoemd koninklijk besluit.
Wanneer er overigens verscheidene tegenpartijen zijn en deze verschillende
pleitbezorgers hebben en hun belangen onderscheiden zijn, wordt een beloning van 50
frank door ieder van de bijkomende partijen toegekend, doch slechts ten behoeve van de
pleitbezorger die tegen hen de zaak vervolgt en tegen hen conclusie neemt, zonder dat die
beloning meer dan 100 frank mag bedragen, aldus art. 8 van voornoemd koninklijk
besluit.
Het tarief dat vastgesteld werd bij het decreet van 16 februari 1807 regelde voor alle
gewone zaken de bezoldiging van de pleitbezorgers op een vaste en onveranderlijke
wijze, in die zin dat het hun geen hogere bedragen toekende, hetzij wegens het belang van
het geschil, hetzij wegens het aantal partijen dat zij in rechte moesten vertegenwoordigen,
en hoewel hun tegenpartijen hun zaak aan verschillende pleitbezorgers hadden
toevertrouwd.
Voorts bevatte dat tarief een gedetailleerde opsomming van iedere akte of vacatie die
aanleiding gaf tot toekenning van een beloning, te weten, onder meer:
1° Stelling van een pleitbezorger;
2° Inschrijving van de zaak op de algemene rol;
3° Toewijzing;
4° Inschrijving op de rol;
5° Inschrijving op de lijst;
6° Elke rechtsdagbepaling;
7° Elk uitstel van de zaak;
8° Het arrest van beraadslaging;
9° Bijstand van de pleitbezorger op elke pleitdag;
10° Honorarium van de pleitbezorger die de zaak gepleit heeft;
11° Vergoeding voor raadpleging.
12° Vergoeding voor briefwisseling.
4. Art. 89 van voornoemd koninklijk besluit van 24 mei 1933 bepaalt dat de vereffening
van de kosten gedaan wordt bij de arresten, vonnissen en bevelschriften die ze toewijzen.
Te dien einde, wordt de omstandige staat van de toegewezen kosten samen met de
stukken tot staving te bekwamer tijd door de pleitbezorger in handen gesteld van de
griffier die de pen voert ter terechtzitting.
De vereffening van de kosten geschiedt derwijze dat men zich kan vergewissen van de
verschillende wijzigingen, verhogingen of verminderingen, door de begrotende rechter
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aan het bedrag toegebracht.
Ook al hebben de partijen identieke belangen, zij zijn daarom nog niet verplicht zich
door een en dezelfde pleitbezorger te laten vertegenwoordigen. En elke pleitbezorger die
een partij vertegenwoordigt heeft recht op een onderscheiden staat, ook al zouden andere
partijen in het geding hetzelfde belang hebben gehad10.
Mag de pleitbezorger verscheidene kostenstaten opmaken in een en dezelfde zaak? Het
antwoord op die vraag houdt verband met de eenheid van de beloning die aan de
pleitbezorger verschuldigd is, wanneer hij voor of tegen verscheidene partijen optreedt.
In een dergelijk geval rijst de vraag of de pleitbezorger slechts één kostenstaat mag
opmaken die onder zijn verschillende cliënten moet worden verdeeld, dan wel of hij niet
het recht heeft evenveel kostenstaten op te maken als er cliënten zijn.
a) Wanneer verscheidene eisers die hetzelfde belang hebben slechts één pleitbezorger
hebben aangesteld, dient er slechts één enkele beloning te worden toegekend die onder
hen moet worden verdeeld. De pleitbezorger die voor verscheidene partijen in dezelfde
zaak is opgetreden, heeft niet het recht om evenveel kostenstaten op te maken als er
partijen zijn voor wie hij in het geding is opgetreden.
Dat is met name het geval wanneer de beide cliënten van een pleitbezorger hetzelfde
belang in de zaak hadden: het belang om de rechtsvordering af te wenden die tegen hen
was ingesteld en die een aanbesteding wilde doen vernietigen11.
Het algemeen beginsel van de eenheid van de beloning wordt eveneens toegepast op de
rechtspleging inzake rangregeling en inzake evenredige verdeling. Inzake evenredige verdeling heeft de pleitbezorger slechts recht op een enkele vacatie voor de kennisneming
van de toestand en de tegenspraak van het proces-verbaal. Ook al vertegenwoordigde hij
verscheidene schuldeisers, indien zij een identiek belang hebben en er slechts een enkele
gemeenschappelijke verklaring is opgemaakt, worden zij slechts als één enkele persoon
gerekend12.
Hetzelfde beginsel van eenheid van beloning geldt voor de pleitbezorger van twee verwerende partijen op tussenkomst, aangezien die tussenkomst slechts een en dezelfde zaak
vormde en de verweerders, die elk aan de pleitbezorger een lastgeving betreffende dezelfde zaak hadden gegeven, hetzelfde belang hadden om de vordering af te wenden; bovendien zou de tussenkomende partij, ingeval haar vordering werd toegewezen, ten laste van
de voornoemde verweerders slechts een en dezelfde kostenstaat hebben kunnen eisen13.
b) En wat als de partijen onderscheiden belangen hebben? Dezelfde pleitbezorger kan
optreden voor verscheidene partijen met onderscheiden belangen, mits ze niet
tegengesteld zijn. In dat geval moet hun pleitbezorger evenveel dossiers opmaken als er
onderscheiden belangen zijn en verscheidene kostenstaten voorleggen. Algemeen
beschouwd hebben de pleitbezorgers het recht een kostenstaat op te maken voor elke
onderscheiden zaak.
In een vonnis van 24 december 1860 wees de Rechtbank van Eerste Aanleg te Marche
erop dat een vordering tot onteigening ten openbare nutte tegen verscheidene verweerders
die respectievelijk eigenaar waren van onderscheiden percelen voor elk van die eigenaars
een eigen hoofdvordering was en dat er, ook al was het geding bij een enkel exploot
ingesteld, evenwel evenveel zaken bestaan als verweerders met onderscheiden belangen.
Die rechtbank oordeelde vervolgens dat uit de omstandigheid dat de onteigenaar zijn
vordering steunt op een wet die op al die verweerders van toepassing is, dat hij ze bij
10 “Frais de justice civile et tarif”, Pand. B., 463.
11 “Avoué”, Pand. B, 1226, DOUXCHAMPS, De la profession d'avocat et d'avoué, 1904, p. 504.
12 “Avoué”, Pand. B., 1228.
13 “Avoué”, Pand. B., 1229.
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hetzelfde exploot heeft ingesteld, dat zij onder één enkel nummer is ingeschreven en
ingesteld is tegen al die verweerders tegelijk, niet volgt dat laatstgenoemden daardoor
medebelanghebbenden worden, dat de ene dezelfde zaak voert als de andere, dat zij
allemaal samen in dezelfde zaak verweer voeren.
Integendeel. Zij moeten elk hun bijzondere verweermiddelen voorleggen; ook al
vertonen die middelen toevallig enige gelijkenis, er bestaat tussen hen geen enkele
juridische samenhang.
Bovendien kunnen de zaken, ook al zijn ze in een enkel geding bijeengebracht, op
verschillende wijzen worden behandeld; ze zouden achtereenvolgens gevonnist kunnen
worden; zelfs als ze tegelijkertijd gevonnist worden, gebeurt de uitspraak op gronden die
eigen zijn aan elke zaak en die, hoe dan ook, onderscheiden zijn naar de persoon en het
voorwerp waarop ze betrekking hebben; sommige zaken kunnen bovendien in eerste
aanleg aanhangig zijn, andere in hoger beroep; kortom, beweren dat er maar één zaak is,
is een verkeerde voorstelling.
Bijgevolg doet de omstandigheid dat één pleitbezorger gelast is verscheidene verweerders te vertegenwoordigen helemaal niets af aan die beoordeling. Er moest dus bij onderscheiden beschikkingen uitspraak worden gedaan over de vergoeding die aan elk van de
verweerders verschuldigd was14.
5. Art. 96 van voornoemd K.B. van 24 mei 1933 bepaalt dat de eisen van de
pleitbezorgers tot betaling van hun staten van kosten en beloningen tegen de partijen voor
wie zij optraden, vervolgd worden overeenkomstig de regelen van het gemeen recht;
afschrift van de staten wordt gegeven bovenaan de dagvaardingen.
De pleitbezorger is gerechtigd de betaling van zijn staat van kosten en honorarium te
vorderen tegen alle cliënten van wie zijn lastgeving uitging15.
Pleitbezorgers kunnen immers, algemeen beschouwd, optreden voor verscheidene partijen die zelfs onderscheiden belangen hebben, voor zover die belangen niet tegengesteld
zijn16.
De pleitbezorger heeft een persoonlijke en hoofdelijke vordering tot betaling van zijn
kosten en honorarium tegen degenen die hij in het geding heeft vertegenwoordigd en die
een identiek belang hadden; hier benaderen we de bewoordingen van art. 2002 B.W.
luidens hetwelk, wanneer verscheidene personen een lasthebber hebben aangesteld voor
een gemeenschappelijke zaak, ieder van hen hoofdelijk jegens hem verbonden is voor alle
gevolgen van de lastgeving.
Overeenkomstig art. 2002 B.W. kan er slechts sprake zijn van hoofdelijkheid tussen de
opdrachtgevers als zij een lasthebber hebben aangesteld voor een gemeenschappelijke
zaak17.
Opdat de lasthebber een hoofdelijke vordering tegen de lastgevers zou kunnen hebben,
is het niet voldoende dat hij verscheidene lastgevers heeft; tussen die lastgevers moet er
een verband zijn.
Indien de lastgeving door de verschillende lastgevers aan een enkele lasthebber is
gegeven, maar er onder hen lastgevers zijn met onderscheiden, tegengestelde, belangen,
dan is er geen hoofdelijkheid onder de lastgevers, aangezien er tussen hen geen verband
bestaat.
Dat geval heeft zich voorgedaan voor het Franse Hof van Cassatie. Er moest een nalatenschap worden verdeeld: een van de erfgenamen, eiser tot verdeling, gaf daartoe een
14 “Avoué”, Pand. B., 1231.
15 “Avoué”, Pand. B., 1215.
16 Pand. B., 1186, DOUXCHAMPS, De la profession d'avocat et d'avoué, 1904, p. 504.
17 DEPAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Dl. I, 1975, 432.
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lastgeving aan een persoon die eveneens belast was met de belangen van de verwerende
erfgenamen. Was er sprake van een gemeenschappelijke zaak? De verdeling is weliswaar
een belang dat voor alle erfgenamen gemeenschappelijk is, maar dat belet niet dat er,
wanneer een verdeling wordt gevorderd, onderscheiden, tegengestelde, belangen ontstaan;
anders zou de verdeling in der minne zijn gebeurd. In feite stelt het Hof vast dat er een tegenstelling van belangen was; de zaak was bijgevolg niet gemeenschappelijk en er was
dus geen hoofdelijkheid18.
Bijgevolg moet het voorwerp van de lastgeving altijd hetzelfde zijn voor alle lastgevers19.
Over het algemeen steunt hoofdelijkheid immers op een bepaalde gemeenschap van belangen. Een andere visie daarover gaat niet op. Dat geldt zowel bij overeengekomen hoofdelijkheid als bij wettelijke hoofdelijkheid. Men kan zich weliswaar voorstellen dat een
schuldeiser altijd ernaar streeft met hoofdelijke schuldenaars te handelen, omdat hij er belang bij heeft. Maar het is onbegrijpelijk dat schuldenaars zo’n zware toestand aanvaarden
als er tussen hen geen bepaalde gemeenschap van belangen is m.b.t de winst die zij uit de
verbintenis halen. Diezelfde grondslag komt ook tot uiting in alle gevallen van wettelijke
hoofdelijkheid: de gemeenschap van belangen of – in een meer algemene vorm ervan – de
gemeenschap van onderneming, waardoor degenen die samen iets ondernemen “solidair”
(in de gangbare betekenis van het woord) worden met elkaar20.
Bijgevolg heeft de pleitbezorger, wanneer hij door verscheidene partijen is aangesteld
die geen tegengestelde maar volkomen onderscheiden belangen hadden, tegen elk van hen
geen hoofdelijke vordering tot vergoeding van zijn kosten.
In zo’n geval is de rechtsvordering van de pleitbezorger niet hoofdelijk meer. Zo werd
beslist dat de pleitbezorger die, ingevolge afzonderlijke lastgevingen, in een rangregeling
moet opkomen voor twee schuldeisers die onderscheiden rechten hebben, tegen hen geen
hoofdelijke vordering heeft tot terugbetaling van de kosten van de betekeningen die hij in
hun, zelfs collectieve, naam heeft gedaan, en meer bepaald van de kosten voor afgifte en
betekening van een vonnis dat de handhaving beval van hun door een andere schuldeiser
betwiste rangregeling; elk van zijn schuldeisers is slechts gehouden tot de helft van die
kosten21.
Op dezelfde wijze is beslist dat de pleitbezorger die voor twee echtgenoten optrad in
een proces waarin zij onderscheiden belangen hadden en waar het ging om de ontbinding
van een verkoop die gevorderd werd tegen de vrouw die onder het dotale stelsel gehuwd
was, geen hoofdelijke vordering tegen de echtgenoten heeft en zich niet kan laten betalen
uit de dotale goederen van de vrouw, hoewel de weigering te betalen te kwader trouw is
gebeurd en zij, in overleg met haar man, ervoor heeft gezorgd dat de pleitbezorger haar
verblijf- of woonplaats niet kon achterhalen22.
6. Uit het voorgaande blijkt dat, vóór de vervanging van de pleitbezorgers door
advocaten:
- onder de belangrijkheid van de zaak die als berekeningsbasis dient voor de beloningen
van de pleitbezorger, de waarde van het geschil wordt verstaan;
- indien het om verscheidene vorderingen gaat met dezelfde oorzaak, onder “zelfde oorzaak” begrepen wordt het geheel van feiten die worden aangevoerd om van de rechter, die
18 LAURENT, Principes de droit civil, 1877, p. 35-36 en noot 2. “Rejet”, 12 maart 1833 (Dalloz, onder
trefwoord Mandat nr. 379. Vgl. “Rejet”, 11 feb. 1831 (Dalloz, ibid., nr. 157, 3°) en 7 feb. 1866
(Dalloz, 1806, I, 259).
19 PLANIOL en RIPERT, Traité pratique de droit civil français, Dl. XI, Contrats civils, 1954, p. 930.
20 DEPAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Dl. 3, 1967, p. 313.
21 Journ. proc., 1ère série, dl. VIII, p. 52, nr. 1012, aangehaald in “Avoué”, Pand. B., Dl. I, 1217.
22 Jour. proc., 1ère série, dl.. VIII, p. 33, nr. 1002, aangehaald in “Avoué”, Pand. B., Dl. I, 1217.
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de passende rechtsregel toepast, te verkrijgen dat hij de passende veroordeling uitspreekt23, of ook, het feit dat wordt aangevoerd als grondslag van de vordering24;
- de pleitbezorger die verscheidene personen vertegenwoordigt met hetzelfde of een
identiek belang, slechts één enkele kostenstaat mag opmaken, en ook maar één maal het
emolument mag aanrekenen dat het tarief voor elke zaak toekent, aangezien die identiteit
van belang afgeleid wordt uit het voorwerp van de vordering, namelijk uit de aanspraak
van degene die ze instelt, uit hetgeen hij de rechter precies wil horen beslissen, zoals de
betaling van een bepaald bedrag, de ontbinding van een bepaalde overeenkomst, enz., los
van de oorzaak van de vordering;
- indien de verschillende vertegenwoordigde partijen onderscheiden belangen hebben,
er in dat geval evenveel beloningen worden toegekend als er partijen zijn, ongeacht of het
eisers of verweerders betreft. Er zijn dan evenveel dossiers als partijen. De
“onderscheiden” aard van de belangen staat tegenover de “identieke” aard van de
belangen; indien het voorwerp van de vordering niet identiek is, zullen de belangen van
de partijen als “onderscheiden” moeten worden aangemerkt, het is immers
vanzelfsprekend dat partijen met tegengestelde belangen niet door één en dezelfde
pleitbezorger vertegenwoordigd worden.
7. Art. 1, eerste en tweede lid, K.B. 12 sept. 1969 tot vaststelling voor de uitvoering van
artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, van het tarief van de door de rechter
toegekende invorderbare kosten, bepaalt dat de sommen die door de rechter als
invorderbare kosten worden toegekend wegens de uitvoering van bepaalde materiële
akten door de advocaten, een rechtsplegingsvergoeding en een uitgavenvergoeding
omvatten waarvan het tarief in dit besluit is vastgesteld.
Die vergoedingen worden begroot voor elke aanleg en ten opzichte van elke partij die
door een advocaat bijgestaan wordt en een eigen belang heeft.
Die vergoedingen zijn forfaitaire bedragen die niet aan de advocaat worden betaald
maar aan de partij die zelf schriftelijke conclusie neemt en daarbij een gedetailleerd overzicht van haar uitgaven voegt, wegens de uitvoering van bepaalde materiële akten door de
advocaten25. Die vergoedingen kunnen niet afhangen van de beoordeling, ofwel van het
aantal uitgevoerde materiële akten, ofwel van de kosten die onnodig of zelfs niet zouden
gemaakt zijn, maar ze zijn wel het equivalent van de vroegere staat van kosten en uitgaven van de pleitbezorger26.
Volgens de Vocabulaire juridique van Capitant betekent instance, “l'ensemble d'actes,
de délais et de formalités ayant pour objet l'introduction, l'instruction et le jugement d'un
litige”.
Die vergoeding dekt dus op forfaitaire wijze alle materiële verplichtingen die vervuld
worden bij het instellen, het behandelen en het berechten van een geschil voor een zelfde
gerecht, met inbegrip van de tussengevoegde en incidentele procedures, tenzij het koninklijk besluit voorziet in bijzondere vergoedingen, “aanvullende vergoeding” en “uitgavenvergoeding” genoemd27.
Die vergoedingen zijn verschuldigd aan elke partij die wordt bijgestaan door een
advocaat, ongeacht of hij in het begin of in de loop van de aanleg is opgetreden, en of zijn
prestaties minimaal waren, waarbij het aantal materiële akten geen criterium meer is voor
23 FETTWEIS, Manuel de procédure civile, 1989, p. 60.
24 Cass. Fr., 20 okt. 1885, D.P. 1886, I, 253.
25 MANETTE, “Les indemnités de procédure et de débours devant les juridictions du travail”, Ann.dr.
Liège 1983, 142.
26 LEMAIRE, “L'indemnité de procédure et de débours”, J.T. 1969, 562.
27 Vademecum pour l'application au tribunal de première instance de l'arrêté royal du 12/09/1969
relatif aux indemnités de procédure, J.T. 1970, 333.
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de toekenning van de rechtsplegingsvergoeding in het geval van één enkele advocaat die
verscheidene partijen bijstaat die een onderscheiden belang hebben.
Aangezien, enerzijds, een zelfde advocaat niet mag pleiten voor twee partijen die een
tegengesteld belang hebben, met name wanneer de beslissing die ten aanzien van een partij is genomen, de belangen van de andere schaadt, ook al is er geen geding tussen die
twee partijen28, en aangezien, anderzijds, de advocaten de vroegere taken hebben overgenomen van de pleitbezorgers, wier ambt op 1 januari 1969 werd opgeheven, staat het begrip “eigen belangen” tegenover het begrip gemeenschappelijke belangen of dezelfde belangen of gemeenschappelijke zaak, welke toestand zich voordoet wanneer de verschillende partijen een zelfde belang bij het geschil hebben29. De gelijkheid van het belang bij het
geschil wordt immers afgeleid uit de gelijkheid van het voorwerp van de vordering.
Bijgevolg hebben de partijen met onderscheiden belangen die dezelfde advocaat
hebben, elk recht op de rechtsplegingsvergoeding.
Zo zullen twee slachtoffers van hetzelfde ongeval die een derde dagvaarden tot herstel
van hun persoonlijke schade, elk recht hebben op de rechtsplegingsvergoeding, ook al
hebben zij dezelfde advocaat30.
Zo ook heeft elke partij bij een vereffening-verdeling eveneens een eigen belang, aangezien haar recht beperkt is door het recht van de mede-onverdeelden zodat de vergoeding
aan elke partij moet worden uitbetaald, ook al worden sommigen van hen door dezelfde
advocaat bijgestaan31.
Verscheidene partijen, die geen onderscheiden belangen hebben maar hetzelfde belang
of een gemeenschappelijk belang, hebben maar recht op één vergoeding, ongeacht of zij
een of meer advocaten hebben. Zo verscheidene erfgenamen die een schuldenaar van de
nalatenschap dagvaarden32.
8. Het K.B. van 30 nov. 1970 tot vervanging van het K.B. van 12 sept. 1969 tot
vaststelling voor de uitvoering van artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, van het
tarief van de door de rechter toegekende invorderbare kosten, bepaalt in zijn art. 1, tweede
lid, dat die vergoedingen begroot worden voor elke aanleg en ten aanzien van elke partij
die door een advocaat bijgestaan wordt en een eigen belang heeft. Indien een zelfde
advocaat verscheidene partijen bijstaat die een gemeenschappelijke vordering instellen of
concluderen in dezelfde zin, wordt de vergoeding onder hen verdeeld.
Wellicht omdat de vorige tekst onduidelijk was, brengt het voornoemde K.B. in art. 1,
tweede lid, een precisering aan die aansluit bij de bovenstaande interpretatie33.
Bijgevolg, wanneer gewag wordt gemaakt van verscheidene partijen die een
gemeenschappelijke vordering instellen, wordt verwezen naar de instelling van een
identieke vordering door verscheidene partijen, d.w.z. een vordering met een identiek
voorwerp, zonder dat rekening moet worden gehouden met het aantal materiële akten die
de advocaat van die partijen niet hoeft te stellen.
28 Nota van het parket van het Hof van Beroep te Brussel, o.c., 332.
29 Ibid.
30 Burg. Antwerpen, 18 dec. 1969, R.W. 1969-1970, kol. 1486, opm. CAENEPEEL, geciteerd door GUTT
en STRANART, “Examen de jurisprudence (1965-1970), Droit judiciaire privé”, R.C.J.B. 1974, 180.
31 Nota van het parket van het Hof van Beroep te Brussel, o.c., 332.
32 Ibid.
33 LAVEYT, GLANSDORFF, opmerkingen Arbrb. Dinant, 10 april 1975, J.T. 1978, 391; in tegengestelde
zin, MANETTE, “Les indemnités de procédure et de débours devant les juridictions du travail”, Ann.dr.
Liège 1983, 142, die oordeelt dat er rekening moet worden gehouden met het voorbehoud in art. 1,
tweede lid, zo niet zou de vergoeding vermenigvuldigd moeten worden met het aantal rechthebbenden terwijl er voor allen gemeenschappelijke conclusies zijn opgemaakt; welnu, als die conclusies
gemeenschappelijk zijn, hebben ze dezelfde bedoeling, wat impliceert dat hun slotsom identiek is;
bijgevolg gaat het niet op de vergoeding te vermenigvuldigen met het aantal rechthebbenden.
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Wanneer het gaat om verscheidene partijen die in dezelfde zin concluderen, wordt verwezen naar de bedoeling van die conclusies, d.w.z. naar hetgeen de partijen in hun conclusies vorderen, wat meestal uit de slotsom van de conclusies zal blijken. Als hetgeen gevorderd wordt identiek is in elk van de conclusies, is één enkele rechtsplegingsvergoeding
verschuldigd; als hetgeen in de conclusies gevorderd wordt verschilt, zijn er evenveel
rechtsplegingvergoedingen als conclusies, ook al is de in de conclusies uiteengezette oorzaak van de vorderingen dezelfde, ook al zijn de middelen tot staving van die vorderingen
dezelfde34.
Het bestreden arrest, dat vaststelt dat alle eisers de terugbetaling van inschrijvingsgeld
hebben gevorderd op grond van dezelfde middelen, dat de door hen gevorderde bedragen
niet identiek waren en dat de slotsom van de voor hen neergelegde conclusies telkens zo
opgesteld werd om, student per student, de teruggevorderde bedragen te individualiseren,
verantwoordt bijgevolg zijn beslissing niet naar recht dat de eisers beschouwd moeten
worden als partijen die een gemeenschappelijk belang hebben en in dezelfde zin hebben
geconcludeerd en dat er hun bijgevolg slechts één rechtsplegingsvergoeding per aanleg
kan worden toegekend die zij onder hen moeten verdelen.
Besluit: vernietiging.
ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0405.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest dat op 8 december 2000 op verwijzing is gewezen door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eisers voeren een middel aan. Het is als volgt gesteld:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 701, 1017, 1018, 1021 en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1 van het koninklijk besluit van 30 november 1970 tot vaststelling van het tarief van de invorderbare kosten bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 november 1976.
Bestreden beslissingen en redenen
Op grond van artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek kent het bestreden arrest de
eisers per aanleg één enkele rechtsplegingsvergoeding toe die zij onder elkaar moeten verdelen en bepaalt het daartoe de kosten van de eisers op 53.300 BEF, zulks op grond van al
zijn redenen die geacht worden hieronder volledig te zijn weergegeven, en meer bepaald
op de volgende gronden:
"Dat de (eisers), die staande houden dat aan (elk van hen) per aanleg een rechtsplegingsvergoeding moet worden toegekend, vorderen dat het totale bedrag van de vergoedingen bepaald wordt op 3.263.500 BEF;
34 In dezelfde zin, MOREAU, “L'indemnité de procédure”, in Le Coût de la justice, éd. Jeune Barreau
de Liège 1998, 193, die van oordeel is dat zulks het geval is wanneer de verschillende partijen elk een
vordering instellen, waarvan de bedoeling weliswaar aanverwant is, maar toch specifiek is aan elke
vordering.
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Dat (verweerster) aan het hof van beroep vraagt dat er aan (alle eisers) slechts één enkele rechtsplegingsvergoeding per aanleg wordt toegekend, die (zij) onder (elkaar) moeten verdelen;
Dat artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de Koning, na het advies van
de Algemene Raad van de Nationale Orde van advocaten te hebben ingewonnen, een tarief vaststelt van de sommen die invorderbare kosten zijn wegens het verrichten van bepaalde materiële akten;
Dat die sommen, die ingevolge artikel 1018, 6° van voornoemd wetboek deel uitmaken
van de kosten, geen forfaitair honorarium zijn; dat ze worden toegekend aan de rechtzoekende die wordt bijgestaan door een advocaat die het proces wint en de vergoeding van
die advocaat vormen voor de materiële akten die hij verricht als lasthebber ad litem;
Dat artikel 1 van het koninklijk besluit van 30 november 1970 tot vaststelling van het
tarief van de invorderbare kosten bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek,
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 november 1976, in zijn eerste lid bepaalt dat
die sommen, die invorderbare kosten zijn wegens de verrichting van bepaalde materiële
handelingen een rechtsplegingsvergoeding en een uitgavenvergoeding omvatten, en dat
het tweede lid preciseert:
'Die vergoedingen worden begroot voor elke aanleg en ten aanzien van elke partij die
door een advocaat bijgestaan wordt en een eigen belang heeft.
Indien eenzelfde advocaat verscheidene partijen bijstaat die een gemeenschappelijke
vordering instellen of concluderen in dezelfde zin, wordt de vergoeding tussen hen verdeeld';
Dat voornoemd koninklijk besluit evenwel niet preciseert wat onder 'eigen belang' en
onder 'concluderen in dezelfde zin' moet worden begrepen;
Dat het in artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde begrip belang in dat verband geen enkele hulp biedt;
Dat niets erop wijst dat naar het voorwerp of de oorzaak van de respectieve vorderingen
moet worden verwezen om te beoordelen of de partijen een eigen, gemeenschappelijk of
tegengesteld belang hebben;
Dat het koninklijk besluit (versie van het koninklijk besluit van 12 september 1969, ter
uitvoering van artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek), door te bepalen dat de partij
die een vergoeding wil verkrijgen, door een advocaat moet worden bijgestaan en een eigen belang moet hebben, weliswaar niet vereist dat genoemd belang tegengesteld moet
zijn aan dat van de andere partijen, maar wellicht toch heeft gewild dat dit belang op zijn
minst eigen is aan elk van de partijen en dus niet gemeenschappelijk;
Dat een andere oplossing niet was verantwoord naargelang de advocaat al dan niet tegelijkertijd de raadsman is van andere partijen met eigen belangen;
Dat er sprake is van hetzelfde of een gemeenschappelijk belang wanneer het belang bij
het geschil voor de verschillende partijen identiek is, met dien verstande dat het aandeel in
dat belang bij het geschil kan verschillen; dat wanneer dezelfde advocaat verscheidene
partijen bijstaat die gemeenschappelijke belangen hebben, de rechtsplegingsvergoeding
onder hen wordt verdeeld; dat wanneer verscheidene partijen hetzelfde of een gemeenschappelijk belang en geen eigen belangen hebben, zij immers samen slechts recht op één
vergoeding hebben, ongeacht of zij een of meer advocaten hebben;
Dat het hof van (beroep) oordeelt dat het koninklijk besluit van 30 november 1970 door
de toevoeging dat indien eenzelfde advocaat verscheidene partijen bijstaat die een gemeenschappelijke vordering instellen of concluderen in dezelfde zin, de vergoeding onder
hen wordt verdeeld, dat beginsel niet heeft gewijzigd;
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Dat er onder 'concluderen in dezelfde zin' immers begrepen moet worden: besluiten in
dezelfde richting, dezelfde zaak verdedigen als de andere, dezelfde middelen aanvoeren,
enz. ...;
Dat de (eisers), die (allen) de terugbetaling van inschrijvingsgeld hebben gevorderd en
daartoe dezelfde middelen hebben aangevoerd, beschouwd moeten worden als partijen die
een gemeenschappelijk belang hebben en die in dezelfde zin geconcludeerd hebben, ook
al zijn de door (elk van hen) gevorderde bedragen niet identiek en werd de slotsom van de
voor (hen) neergelegde conclusies telkens zo opgesteld om, student per student, de teruggevorderde bedragen te individualiseren;
Dat hun dus per aanleg slechts één rechtsplegingsvergoeding mag worden toegekend,
die (zij) onder (elkaar) moeten verdelen;
Dat het totale bedrag van die vergoedingen 53.300 BEF bedraagt".
Grieven
Ingevolge artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek stelt de Koning, na het advies ingewonnen te hebben van de in artikel 488 bedoelde gezagsdragers, een tarief vast van de
sommen die invorderbare kosten zijn wegens het verrichten van bepaalde materiële akten.
Krachtens artikel 1018, 6° van dat wetboek maken die sommen deel uit van de kosten
waarin elk eindvonnis, zelfs ambtshalve, de in het ongelijk gestelde partijen moet verwijzen.
Artikel 1 van het koninklijk besluit van 30 november 1970 tot vaststelling van het tarief
van de invorderbare kosten bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 november 1976, bepaalt in zijn eerste lid dat die
sommen, die invorderbare kosten zijn wegens de verrichting van bepaalde materiële handelingen,een rechtsplegingsvergoeding en een uitgavenvergoeding omvatten.
Het tweede lid van dezelfde bepaling vermeldt dat die vergoedingen begroot worden
voor elke aanleg en ten aanzien van elke partij die door een advocaat bijgestaan wordt en
een eigen belang heeft en dat indien eenzelfde advocaat verscheidene partijen bijstaat die
een gemeenschappelijke vordering instellen of concluderen in dezelfde zin, de vergoeding
onder hen wordt verdeeld.
Ingevolge die bepalingen hebben verscheidene partijen, indien zij hetzelfde belang of
een gemeenschappelijk belang en geen onderscheiden belangen hebben, samen maar recht
op één vergoeding, ongeacht of zij een of meer advocaten hebben. Als, daarentegen, eenzelfde advocaat verscheidene partijen bijstaat, hebben de partijen die een eigen belang
hebben elk recht op de vergoeding.
In de zin van artikel 1, tweede lid van het koninklijk besluit van 30 november 1970 zijn
de belangen van de partijen "eigen" belangen, wanneer ze, zonder tegengesteld te zijn, eigen zijn aan elk van de partijen en niet gemeenschappelijk. De belangen van de partijen
zijn dezelfde of gemeenschappelijk, wanneer het belang bij het geschil voor de verschillende partijen identiek is, met dien verstande dat het aandeel dat zij in het geschil hebben,
kan verschillen. Krachtens voornoemde bepaling is dit het geval wanneer de partijen een
gemeenschappelijke vordering instellen of concluderen in dezelfde zin.
Onder "een gemeenschappelijke vordering instellen" of "concluderen in dezelfde zin"
in de zin van die bepaling, moet het geval worden verstaan waarin verscheidene partijen
tegen verweerder een en dezelfde veroordeling vorderen of, anders gezegd, waarin het
voorwerp ("les fins") van hun vordering identiek is.
De partijen stellen daarentegen geen gemeenschappelijke vordering in en concluderen
niet in dezelfde zin, wanneer zij elk een rechtsvordering instellen met een, weliswaar aanverwant, maar toch specifiek doel voor elke vordering. Dit is het geval wanneer die partijen elk afzonderlijk, in voorkomend geval, en overeenkomstig artikel 701 van het Gerech-
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telijk Wetboek, binnen dezelfde rechtspleging, een afzonderlijke, onderscheiden en geïndividualiseerde veroordeling van de verweerder vorderen, ook al voeren zij tot staving
van hun rechtsvordering dezelfde middelen of argumenten aan.
In dit geval hebben de eisers, elk afzonderlijk, van verweerster de terugbetaling van inschrijvingsgeld gevorderd.
Zoals het bestreden arrest vaststelt, waren de door elk van de eisers gevorderde bedragen verschillend en werd de slotsom van de voor hen neergelegde conclusies telkens zo
opgesteld om, student per student, de teruggevorderde bedragen te individualiseren.
Daaruit volgt dat, in tegenstelling tot hetgeen het hof van beroep beslist, de belangen
van de eisers niet gemeenschappelijk maar eigen waren en dat de eisers, ook al hebben zij
dezelfde middelen uiteengezet, niet geacht kunnen worden in dezelfde zin te hebben geconcludeerd, aangezien elk van hen de verwezenlijking van een eigen belang beoogde,
ook al was het aanverwant.
Bijgevolg is de beslissing van het bestreden arrest om aan de eisers slechts één enkele
rechtsplegingsvergoeding per aanleg toe te kennen, die zij onder elkaar moeten verdelen,
niet naar recht verantwoordt en schendt het alle in het middel aangewezen wettelijke en
verordenende bepalingen.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat krachtens artikel 1, tweede lid van het koninklijk besluit van
30 november 1970 tot vaststelling van het tarief van de invorderbare kosten bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, de rechtsplegingsvergoedingen en de uitgavenvergoedingen begroot worden voor elke aanleg en ten aanzien
van elke partij die door een advocaat bijgestaan wordt en een eigen belang heeft
en dat indien eenzelfde advocaat verscheidene partijen bijstaat die een gemeenschappelijke vordering instellen of concluderen in dezelfde zin, de vergoeding
onder hen wordt verdeeld;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
de eisers, buitenlanders die inwoners zijn van de Europese Unie, een bijkomend
inschrijvingsgeld hebben moeten betalen bij hun inschrijving of die van hun kind
aan een Belgische universiteit en dat hun vordering ertoe strekte dat onterecht
gevraagde inschrijvingsgeld terugbetaald te krijgen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat "de (eisende) partijen, die allen de terugbetaling van inschrijvingsgeld hebben gevorderd op grond van dezelfde middelen, beschouwd moeten worden als partijen die een gemeenschappelijk belang
hebben en in dezelfde zin hebben geconcludeerd, ook al waren de door hen gevorderde bedragen niet identiek en werd de slotsom van de voor hen neergelegde
conclusies telkens zo opgesteld om, student per student, de teruggevorderde bedragen te individualiseren";
Dat het aldus zijn beslissing om de eisers per aanleg slechts één enkele rechtsplegingsvergoeding toe te kennen die zij onder elkaar moeten verdelen, naar
recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
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Veroordeelt de eisers in de kosten.
14 oktober 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Andersluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Gérard en Kirkpatrick.

Nr. 482
1° KAMER - 14 oktober 2004

1º UITVOERBAARVERKLARING - BURGERLIJKE ZAKEN - VONNIS DAT
BESCHIKKINGEN BEVAT DIE GEEN VERBAND HOUDEN MET DE STAAT EN DE BEKWAAMHEID VAN DE
PERSONEN

- GEEN VERDRAG - TOEPASSELIJKE WETSBEPALING - AARD VAN DIE BEPALING.

2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL - OPENBARE
ORDE - UITVOERBAARVERKLARING - VONNIS DAT BESCHIKKINGEN BEVAT DIE GEEN VERBAND
HOUDEN MET DE STAAT EN DE BEKWAAMHEID VAN DE PERSONEN - GEEN VERDRAG - MIDDEL DAT
AANVOERT DAT HET GESCHIL ZELF NIET ONDERZOCHT IS.
3º UITVOERBAARVERKLARING - BURGERLIJKE ZAKEN - VONNIS DAT
BESCHIKKINGEN BEVAT DIE GEEN VERBAND HOUDEN MET DE STAAT EN DE BEKWAAMHEID VAN DE
PERSONEN

- GEEN VERDRAG - VOORWAARDEN.

4º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI UITVOERBAARVERKLARING - VONNIS DAT BESCHIKKINGEN BEVAT DIE GEEN VERBAND HOUDEN MET
DE STAAT EN DE BEKWAAMHEID VAN DE PERSONEN - GEEN VERDRAG - VOORWAARDEN.
1º en 2° Art. 570 Ger.W. dat de onafhankelijkheid en de soevereiniteit van de Staat betreft,
is van openbare orde1. (Art. 570, tweede lid Ger.W.)
3º en 4° Krachtens art. 570, tweede lid Ger. W., kan een beslissing van een vreemde
rechter, in zoverre zij noch met de staat noch met de bekwaamheid van personen
verband houdt, bij ontstentenis van een verdrag met het land waar zij gewezen is, pas in
België uitvoerbaar worden verklaard nadat de Belgische rechter, enerzijds, het geschil
zelf, anderzijds de onder 1° tot 5° van die wetsbepaling vermelde voorwaarden heeft
onderzocht2. (Art. 570, tweede lid Ger.W.)
(K. e.a. T. R.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0424.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest dat op 13 mei 2003 door het Hof
van Beroep te Luik is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
1 Zie concl. O.M. in Pas. 2004, nr. 482.
2 Ibid.
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III. Middelen
(...)
IV. Beslissing van het Hof
(...)
Eerste middel
(...)
Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel het arrest verwijt het vonnis van 6 februari
2002 dat gewezen is door de "District Court of Travis County, Texas (USA),
250th Judicial District" in België uitvoerbaar te verklaren, in zoverre het beschikkingen bevat die geen verband houden met de toestand en de bekwaamheid
van de personen, zonder het geschil zelf te onderzoeken, zoals vereist bij artikel
570, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek;
Over de door verweerder tegen dit onderdeel opgeworpen gronden van nietontvankelijkheid: het middel is nieuw, enerzijds, de feiten die nodig zijn voor de
beoordeling ervan blijken niet uit de stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, anderzijds:
Overwegende dat, enerzijds, artikel 570 van het Gerechtelijk Wetboek de onafhankelijkheid en de soevereiniteit van de Staat betreft en dus van openbare
orde is;
Overwegende dat, anderzijds, de omstandigheid dat sommige van de beschikkingen van het vonnis waarop de vordering tot uitvoerbaarverklaring betrekking
heeft, vermogensrechtelijke gevolgen hebben, blijkt uit de vaststellingen van het
beroepen vonnis, waarvan het arrest de redenen overneemt;
Dat het onderzoek van het middel geen nazicht van andere feitelijke gegevens
vergt;
Dat die gronden van niet-ontvankelijkheid niet kunnen worden aangenomen;
Over het middel zelf
Overwegende dat, krachtens artikel 570, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, een beslissing van een vreemde rechter, in zoverre zij geen verband houdt
met de staat of de bekwaamheid van de personen, bij ontstentenis van een verdrag met het land waar zij gewezen is, in België pas uitvoerbaar wordt verklaard
nadat de Belgische rechter, enerzijds, het geschil zelf, anderzijds, de onder 1° tot
5° van die wetsbepaling vermelde voorwaarden, heeft onderzocht;
Overwegende dat het beroepen vonnis vaststelt dat de buitenlandse beslissing
waarvan de uitvoerbaarverklaring wordt gevorderd, de eerste eiseres veroordeelt
tot een borgstelling van tien duizend Amerikaanse dollar, tot betaling van
52.279,49 USD boete en verweerders gerechtskosten, die evenveel bedragen, alsook van het honorarium van de Amerikaanse advocaat die aangewezen is om het
gemeenschappelijk kind van die eiseres en van verweerder te vertegenwoordigen;
Dat het arrest heeft vastgesteld dat er geen verdrag bestaat tussen België en de
Verenigde Staten van Amerika en vervolgens weliswaar onderzoekt of het von-
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nis dat het uitvoerbaar verklaart de in voornoemd artikel 570, tweede lid, 1° tot
5°, vermelde voorwaarden vervult, maar met betrekking tot de voormelde veroordeling tot geldsommen, het geschil zelf niet onderzoekt;
Dat het bijgevolg niet naar recht beslist dat dat vonnis in België uitvoerbaar is
in zoverre het die veroordelingen bevat;
Dat het onderdeel, in zoverre, gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit het vonnis dat op 6 februari 2002
gewezen is door de "District Court of Travis, Texas (U.S.A.), 250th Judicial District", in België uitvoerbaar verklaart, voor zover het de in de redenen van dit arrest aangegeven beschikkingen bevat, en het 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 arrest;
Veroordeelt de eisers in de helft van de kosten, houdt de overige kosten aan en
laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
14 oktober 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Draps en De Bruyn.

Nr. 483
1° KAMER - 14 oktober 2004

1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BURGERLIJKE ZAKEN - BEGINSEL VAN
HET VERVAL VAN DE VERBINTENISSEN DOOR HET TELOORGAAN VAN HUN VOORWERP.
2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL - MIDDEL
GEGROND OP EEN ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL DAT NOCH VAN OPENBARE ORDE NOCH VAN

- MIDDEL DAT NIET AAN DE BODEMRECHTER IS VOORGELEGD EN WAARVAN
- MIDDEL DAT DE BODEMRECHTER NIET
DIENDE TOE TE PASSEN.
DWINGEND RECHT IS

DEZE EVENMIN OP EIGEN INITIATIEF HEEFT KENNISGENOMEN

3º DWANGSOM - OPHEFFING - ONMOGELIJKHEID OM DE HOOFDVERBINTENIS UIT TE VOEREN
- VOORWAARDEN.
1º Het beginsel "van het verval van de verbintenissen door het teloorgaan van hun
voorwerp" is een algemeen rechtsbeginsel.
2º Het middel dat gegrond is op een algemeen rechtsbeginsel dat noch van openbare orde
noch dwingend is, dat niet aan de bodemrechter is voorgelegd, waarvan deze evenmin
op eigen initiatief heeft kennisgenomen en dat hij niet diende toe te passen, mag niet
voor het eerst voor het Hof worden aangevoerd1.
1 Cass., 16 feb. 1984, A.R. 7041, nr. 338; zie Cass., 13 feb 2003, A.R. C.02.0280.F, nr. 105.
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3º Het middel dat staande houdt dat de rechter verplicht is de opheffing van de dwangsom
uit te spreken zodra de uitvoering van de hoofdverbintenis geheel onmogelijk is, zonder
daarbij te moeten nagaan of die onmogelijkheid voortkomt uit een toevallig feit, ofwel
ontstaan is door toedoen of door de schuld van de veroordeelde partij, faalt naar recht 2.
(Art. 1385quinquies Ger.W.)
(K. T. V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0454.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis dat op 2 mei 2003 in hoger beroep door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert drie middelen aan. Ze zijn als volgt gesteld:
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1385bis, 1385quinquies (...) van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1108, 1126, 1184, tweede lid, 1193, 1194, 1195, 1196, 1302, (...) 1592,
1722 en 1741 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 39, 2° en 41 van het Wetboek van vennootschappen;
(...)
- algemeen rechtsbeginsel van het verval van de verbintenissen door het teloorgaan van
hun voorwerp, dat met name neergelegd is in de artikelen 1108, 1126, 1184, tweede lid,
1193, 1194, 1195, 1196, 1302, 1592, 1722, 1741 van het Burgerlijk Wetboek en 39, 2° en
41 van het Wetboek van vennootschappen;
- algemeen rechtsbeginsel dat de gedwongen uitvoering in natura verbiedt van een verbintenis die onmogelijk in natura kan worden uitgevoerd, dat met name neergelegd is bij
artikel 1184, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek en in de voormelde bepalingen.
Bestreden beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis dat uitspraak doet over eisers vordering tot opheffing, met terugwerkende kracht, van de dwangsom die de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel bij
vonnis van 19 juni 2001 tegen hem had uitgesproken, omdat hij dat vonnis wegens de verkoop van de litigieuze flat op 8 maart 2001 onmogelijk kon uitvoeren, willigt die vordering slechts voor de toekomst in en bevestigt aldus "het vonnis van de 14de kamer van de
rechtbank van 19 juni 2001 in zoverre dit (eiser) veroordeelt tot betaling van een dwangsom van 74,37 euro per dag te rekenen van 4 november 2001, maar ze beperkt tot het tijdstip van de uitspraak van dit vonnis".
Daartoe steunt het bestreden vonnis op de onderstaande redenen:
"De dwangsom is een bijkomende veroordeling om de naleving van de rechterlijke beslissing te waarborgen: 'Heden ten dage dient de dwangsom om het niet naleven van het
2 Zie Cass., 14 okt. 2003, A.R. P.03.0465.N, nr. 494.
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bevel van de rechter te bestraffen, zodat het bedrag ervan vastgesteld wordt niet in verhouding tot de omvang van de schade die trouwens hersteld wordt door de schadevergoeding waarmee de dwangsom gepaard kan gaan, maar wel in verhouding tot de ernst van
de door de onwillige schuldenaar begane fout'.
De rechter die een dwangsom heeft uitgesproken, is bij uitsluiting bevoegd om de
dwangsom op te heffen, de looptijd ervan op te schorten gedurende de door hem te bepalen termijn of de dwangsom te verminderen ingeval van gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen.
De term onmogelijkheid moet begrepen worden als een niet te realiseren gebeurtenis.
Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 31 januari 1980 betreffende de
dwangsom blijkt dat de beslissing tot herziening van de dwangsom wegens de onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen 'een bevoegdheid
is waarvan de uitoefening aan het oordeel van de rechter is overgelaten, zodat deze rekening kan houden met alle omstandigheden met name met de blijvende of tijdelijke aard
van de onmogelijkheid, met de vraag of er volledige of gedeeltelijke onmogelijkheid heeft
veroorzaakt'.
In haar artikel 'L'Astreinte' in Ann. de Liège, 1982, p. 11 tot 92, vermeldt mevrouw
Moreau-Margreve: 'la révision est possible même si l'impossibilité d'exécution a été créée
par le débiteur lui-même, sans qu'il soit distingué entre une faute intentionnelle ou non
dans son chef. Sans doute, si impossibilité il y a, l'effet coercitif de l'astreinte ne se conçoit plus, quelle que soit l'origine de l'impossibilité. Le procédé des astreintes risque cependant d'être frappé de caducité par là même car, pour éviter l'astreinte, il suffirait au débiteur de se mettre le plus rapidement possible dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation principale ! Il est vrai que le texte, comme les travaux préparatoires permettent au
juge de refuser la révision demandée ou de la tempérer; c'est probablement ce qu'il conviendra de faire au cas où l'impossibilité a été volontairement créée par le débiteur';
Aldus moeten de rechters beslissen of zij willen optreden in het geval van een onmogelijkheid die te wijten is aan een fout van de veroordeelde en de draagwijdte van hun herziening in meerdere of mindere mate daaraan willen aanpassen.
Aldus heeft het Benelux-Gerechtshof, waarbij in 1984 een vraag aanhangig was gemaakt betreffende het begrip 'putatieve' onmogelijkheid, namelijk indien de veroordeelde
in de menig verkeert aan de hoofdveroordeling geheel en tijdig te hebben voldaan, en die
mening onjuist blijkt te zijn geweest, geoordeeld dat 'de rechter die de putatieve onmogelijkheid in aanmerking wil nemen, zich de vraag heeft te stellen of de veroordeelde die
vergissing zou hebben vermeden indien hij meer inspanning en zorgvuldigheid had betracht en het niet onredelijk zou zijn dat meerdere van hem te vergen'.
Aldus staat vast dat de rechtbank de draagwijdte dient te beoordelen van de onmogelijkheid voor (eiser) om de hoofdverbintenis uit te voeren die hem bij vonnis van 19 juni
2001 is opgelegd en de gevolgen ervan te beoordelen.
In deze zaak volgt uit de rechtsplegingsstukken dat:
- (verweerster) ten gevolge van het vonnis van 22 oktober 1999, waarbij (zij) veroordeeld werd om de flat in de Winston Churchilllaan 247 A te Ukkel ter beschikking van
(eiser) te stellen, op 3 december 1999 een appèlverzoekschrift heeft neergelegd waarin zij
de herziening vordert van het vonnis van de vrederechter te Ukkel;
- de zaak op 31 januari 2000 ingeleid wordt en naar de rol verwezen, (eisers) conclusie
wordt op 15 juni 2000 neergelegd en (verweersters) hoofdconclusie op 20 september
2000;
- (verweerster) op 30 januari 2001 een verzoekschrift indient dat gegrond is op artikel
747, §2 van het Gerechtelijk Wetboek en (eisers) raadsman de rechtbank op 13 februari
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2001 meldt dat hij geen aanvullende conclusie zal neerleggen;
- de voorzitter van de rechtbank op 7 maart 2001 zijn op artikel 747, §2 van het Gerechtelijk Wetboek gegronde beschikking uitspreekt en de pleitdatum vaststelt op 21 mei
2001; het vonnis van deze rechtbank op 19 juni 2001 wordt uitgesproken.
Het staat bijgevolg vast dat (eiser), toen hij de flat verkocht, namelijk op 8 maart 2001
(ondertekening van de voorlopige koopovereenkomst), zeer goed wist dat (verweerster)
de teruggave van haar genotsrecht op straffe van een dwangsom vorderde.
Toch heeft hij niet geaarzeld om de lopende verkooponderhandelingen te verzwijgen en
heeft hij doelbewust nagelaten de rechtbank in te lichten, die gelet op de nieuwe omstandigheden, de toestand van de partijen anders had kunnen beoordelen.
Zo heeft hij doelbewust het risico genomen om zich in een toestand te plaatsen waarin
hij zijn verbintenis onmogelijk zou kunnen uitvoeren.
Het beginsel dat niemand zichzelf recht mag doen, is een basisbeginsel van onze maatschappij.
De rechtbank kan (eisers) houding toestaan noch bekrachtigen, aangezien deze alle
schuldenaars van een dwangsom ertoe aanzet om de hun opgelegde uitvoering in natura
onmogelijk te maken en zij aan de wettelijke regeling van 31 januari 1980 (eenvormige
Beneluxwet, ondertekend te 's-Gravenhage op 26 november 1973 en goedgekeurd bij de
wet van 31 januari 1980) alle betekenis zou ontnemen.
Toch moet de rechtbank, gelet op de huidige materiële onmogelijkheid tot uitvoeren,
wel degelijk vaststellen dat de dwangsom te rekenen van de uitspraak van dit arrest opgeheven moet worden".
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
De dwangsom in de zin van artikel 1385bis strekt ertoe de goede uitvoering te verzekeren van een veroordeling die een prestatie in natura of een staking oplegt. Zodoende wil
zij de gedwongen uitvoering in natura van de verbintenissen verzekeren.
Wanneer blijkt dat een veroordeling tot een prestatie in natura onmogelijk kan worden
uitgevoerd, moet de rechter, bij wie een op artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk
Wetboek gegronde vordering tot opheffing van de dwangsom aanhangig is gemaakt, de
opheffing van die dwangsom uitspreken te rekenen van het tijdstip van die onmogelijkheid tot uitvoeren, wanneer de onmogelijkheid geheel is, zonder daarbij te moeten nagaan
of die onmogelijkheid voortkomt uit een toevallig feit, ofwel ontstaan is door toedoen of
door de schuld van de veroordeelde partij die, in voorkomend geval, enkel tot schadevergoeding gehouden kan zijn.
Het staat immers vast dat een verbintenis vervalt wanneer zij in materiële of juridische
zin haar voorwerp verliest, in zoverre zij, in dat geval, onmogelijk in natura kan worden
uitgevoerd (artikelen 1108, 1126, 1184, tweede lid, 1193, 1194, 1195, 1196, 1302, 1592,
1722, 1741 van het Burgerlijk Wetboek, 39, 2° en 41 van het Wetboek van vennootschappen en algemeen rechtsbeginsel van het verval van de verbintenissen door het teloorgaan
van hun voorwerp). Dat verval kan zelfs worden aangevoerd door de partij door wiens
schuld het is veroorzaakt, waarbij zij, in dat geval, nog slechts tot schadevergoeding is gehouden.
De uitvoering in natura van een verbintenis is trouwens slechts denkbaar wanneer zij
mogelijk is (artikel 1184, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek en algemeen rechtsbeginsel dat het vorderen van de uitvoering in natura verbiedt van een verbintenis die onmogelijk in natura kan worden uitgevoerd).
In zoverre de dwangsom geen persoonlijke straf is maar wel ertoe strekt de uitvoering
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in natura van een veroordeling, en dus van een verbintenis, te verzekeren, moet zij ophouden te bestaan wanneer de uitvoering in natura van haar voorwerp geheel onmogelijk is.
Het bestreden vonnis, dat de opheffing van de litigieuze dwangsom slechts voor de toekomst uitspreekt, terwijl eiser zich, wegens de verkoop op 8 maart 2001, beriep op een gehele onmogelijkheid om te voldoen aan zijn veroordeling, miskent aldus:
1°) de gevolgen van het verval van die verbintenis wegens het juridische verlies van
haar oorzaak en de onmogelijkheid tot uitvoering in natura die daarvan het gevolg is (miskenning van de in de aanhef van het middel aangewezen algemene rechtsbeginselen en
schending van de artikelen 1108, 1126, 1184, tweede lid, 1193, 1194, 1195, 1196, 1302,
1592, 1722 en 1741 van het Burgerlijk Wetboek en 39, 2° en 41 van het Wetboek van
vennootschappen);
2°) althans het begrip dwangsom (schending van artikel 1385bis van het Gerechtelijk
Wetboek) en artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek, door de opheffing van
de dwangsom niet van de in artikel 1385quinquies bedoelde onmogelijkheid tot uitvoeren
te laten afhangen, maar wel van het gedrag van de schuldenaar, waardoor het aldus de
dwangsom omvormt tot een echte burgerlijke straf.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Eerste onderdeel
Overwegende dat het middel niet bepaalt waarin het bestreden vonnis de artikelen 1108, 1126, 1184, tweede lid, 1193 tot 1196, 1302, 1592, 1722, 1741 van
het Burgerlijk Wetboek en 39, 2° en 41 van het Wetboek van vennootschappen
schendt;
Overwegende dat eiser zijn vordering tot opheffing van de dwangsom voor de
bodemrechters niet heeft ingesteld op grond van het algemeen rechtsbeginsel
"van het verval van de verbintenissen door het teloorgaan van hun voorwerp";
dat het middel, aangezien het gegrond is op een algemeen rechtsbeginsel dat
noch van openbare orde noch dwingend is, dat niet aan de bodemrechter is voorgelegd waarvan deze evenmin op eigen initiatief heeft kennisgenomen en dat hij
niet diende toe te passen, niet voor het eerst voor het Hof mag worden aangevoerd;
Overwegende dat er geen algemeen rechtsbeginsel bestaat "dat het vorderen
van de gedwongen uitvoering in natura verbiedt van een verbintenis die onmogelijk in natura kan worden uitgevoerd";
Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, voor het overige, luidens artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek, de rechter die een dwangsom heeft opgelegd, op vordering
van de veroordeelde de dwangsom kan opheffen, de looptijd ervan opschorten
gedurende de door hem te bepalen termijn of de dwangsom verminderen ingeval
van blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen;
Dat het onderdeel, in zoverre het staande houdt dat de rechter verplicht is de
opheffing van de dwangsom uit te spreken zodra de uitvoering van de hoofdverbintenis volstrekt onmogelijk is, zonder daarbij te moeten nagaan of die onmoge-
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lijkheid voortkomt uit een toevallig feit, ofwel ontstaan is door toedoen of door
de schuld van de veroordeelde partij, faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre dit op de tegenvordering, die vordering ontvankelijk verklaart en de zaak, met toepassing van artikel 88 van het Gerechtelijk Wetboek, naar de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel verwijst;
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 derde van kosten, houdt de overige kosten aan en
laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, zitting houdende in hoger beroep.
14 oktober 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Simont en Van Ommeslaghe.

Nr. 484
1° KAMER - 15 oktober 2004

NOTARIS - NOTARISAKTE - PARTIJ - BEGRIP.
De enkele omstandigheid dat een persoon, enerzijds, oprichter en bestuurder is van een
vennootschap en, anderzijds, de echtgenoot is van de instrumenterende notaris,
impliceert niet dat, wanneer die persoon de vennootschap niet vertegenwoordigt bij het
verlijden van de akte, deze notaris een akte heeft verleden waarbij zijn echtgenoot partij
was of waarin enige bepaling in zijn voordeel of dat van zijn echtgenoot voorkomt 1. (Art.
8, eerste lid Wet 25 ventôse jaar XI op het notarisambt)
(N.L.C. B.V.B.A. T. V.G.)

ARREST

(A.R. C.02.0014.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 16 oktober 2000 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
1 Zie Cass., 17 juni 1987, A.C. 1986-87, A.R. 5341, nr. 629.
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Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6, inzonderheid eerste lid, 3° en 8, inzonderheid eerste lid van de wet van
16 maart 1803 op het notarisambt zoals van kracht vóór de wijziging bij wet van 4 mei
1999;
- de artikelen 1382 en1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 17 en 1072, inzonderheid eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van eiseres ongegrond en de oorspronkelijke vordering van eiseres tegen verweerster strekkende tot uitdrijving en tot betaling
van een bezettingsvergoeding ontoelaatbaar wegens onrechtmatig belang en verklaart omwille van dit onrechtmatig belang, de vordering van verweerster tegen eiseres strekkende
tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos hoger beroep gegrond ten belope van
50.000 BEF. Het bestreden vonnis laat die beslissingen op volgende motieven steunen:
"De toelaatbaarheid van de oorspronkelijke vordering:
Bij openbare verkoop door notaris C. werd het onroerend goed toegewezen via commandverklaring aan de NV Copeva.
Uit de akte van oprichting dd. 14 april 1989 blijkt dat de echtgenote van notaris C., D.
V.B., oprichtster was van de NV Copeva. Zij was tevens benoemd voor een periode van
zes jaar, samen met de heer V.H. en met de NV Novotext, als bestuurster van de NV Copeva.
Uit het formulier I/B 'Verzoek tot inschrijving door een kapitaalvennootschap' blijkt dat
mevrouw V.B.D. bestuurster is van de NV Novotext.
Op 26 juli 1994 ging de NV Copeva over tot aanmaning van (verweerster). Deze aanmaningsbrief werd ondertekend door notaris C.
Het is duidelijk dat notaris C. de akte heeft verleden met schending van de artikelen 6,
3° en 8 van de Notariswet van 16 maart 1803, gezien hij, echtgenoot zijnde van D. V.B.,
een rechtstreeks, persoonlijk en actueel belang had in de NV Copeva.
Een vordering die wordt ingesteld om voordeel te bekomen uit een transactie met
schending van de artikelen 6 en 8 van de Notariswet, die van openbare orde zijn, is niet
rechtmatig en kan niet toegelaten worden.
Het geding werd in graad van beroep hernomen door de BVBA NLC, die het onroerend
goed op 28 april 1998 van de NV Copeva gekocht heeft tegen de prijs van 2.500.000
BEF.
De gedingherneming verandert echter niets aan het onrechtmatig karakter waarmee de
vordering ab initio is aangetast.
Het incidenteel beroep is derhalve gegrond. De oorspronkelijke vordering is ontoelaatbaar.
Gelet op de niet-toelaatbaarheid van de oorspronkelijke vordering, is het hoger beroep
ongegrond.
C. De tegeneis van (verweerster)
(Verweerster) vordert en schadevergoeding wegens tergend en roekeloos beroep ten belope van 100.000 BEF.
Het doel van het procesrecht houdt de effectuering in van rechtmatige aanspraken. In
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casu wordt door (verweerster) terecht gesteld dat zij sedert 1994 geplaagd werd door procedures om haar uit haar woonplaats te krijgen, terwijl de procedure van meet af aan uitging van een partij die een onrechtmatig belang nastreefde.
Deze procedure is tergend en roekeloos gezien zij aangewend wordt als drukkingsmiddel om voordelen te bekomen uit een transactie welke afgesloten werd met schending van
de Notariswet.
(Eiseres) wordt derhalve veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding ten belope
van ex aequo et bono 50.000 BEF meer de gerechtelijke intresten vanaf 27 november
1995 (datum besluiten) onder afwijzing van het meergevorderde".
Grieven
Artikel 6, 3° van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt (zoals van kracht vóór
de wijziging bij wet van 4 mei 1999) bepaalt dat het de notaris verboden is "zich van een
stroman te bedienen voor handelingen die hij niet zelf mag verrichten". Onder de bedoelde verboden handelingen zijn onder meer begrepen de handelingen bedoeld in artikel 8,
eerste lid van dezelfde wet. Voormeld artikel 8, eerste lid, verbiedt aan de notarissen "akten te verlijden waarin zij zelf, hun echtgenoot of hun bloed- of aanverwanten, in de rechte lijn zonder onderscheid van graad, en in de zijlijn tot en met de graad van oom en neef,
partij zijn of waarin enige bepaling te hunnen voordele voorkomt".
Uit artikel 8, eerste lid van de wet op het notarisambt (zoals van kracht vóór de wijzigende wet van 4 mei 1999) vloeit aldus voort dat een notaris onder meer geen akte mag
verlijden waarin zijn echtgenote partij is.
Als partij dient te worden beschouwd elke persoon die bij de akte verschijnt en handelt
voor zichzelf of voor een ander. Wanneer een vennootschap partij is bij de akte, moet ook
de bestuurder die de vennootschap bij die akte vertegenwoordigt als een partij in de zin
van artikel 8, eerste lid, worden beschouwd. De overige bestuurders die de vennootschap
niet bij de akte vertegenwoordigen, kunnen echter geenszins als partij bij de akte worden
aangezien. Het is de notaris aldus in de regel niet verboden een akte te verlijden voor een
vennootschap waarin zijn echtgenote bestuurster is, op voorwaarde dat zij de vennootschap bij de akte niet vertegenwoordigt. Uit artikel 8, eerste lid van de wet op het notarisambt (zoals van kracht vóór de wijzigende wet van 4 mei 1999) vloeit eveneens voort dat
een notaris geen akte mag verlijden waarin een beding voorkomt dat aan hemzelf of aan
zijn echtgenote een voordeel verschaft. Hieronder wordt niet elk beding bedoeld dat op de
ene of andere manier de notaris of zijn echtgenote aanbelangt, maar wel elk beding dat
aan de notaris of zijn echtgenote een persoonlijk en rechtstreeks belang, van pecuniaire of
morele aard, verschaft.
De omstandigheid van oprichter of bestuurder van een naamloze vennootschap te zijn,
laat niet toe te stellen dat de toewijzing van een openbare verkoop aan die vennootschap
een persoonlijk en rechtstreeks belang voor de oprichter of bestuurder oplevert. De naamloze vennootschap heeft immers een eigen rechtspersoonlijkheid en haar oprichters of bestuurders zijn in de regel niet persoonlijk gehouden door de handelingen van de vennootschap. Het verlijden van een akte voor een vennootschap waarin de echtgenote van de notaris bestuurster is, komt aldus in de regel niet neer op het verschaffen van een rechtstreeks en persoonlijk belang voor de echtgenote bestuurster en a fortiori niet voor de notaris zelf.
Uit de vaststellingen van het bestreden vonnis blijkt dat notaris C. het onroerend goed
waarin verweerster woonde, bij openbare verkoop via commandverklaring had toegewezen aan de NV Copeva, rechtsvoorgangster van eiseres.
Uit de vaststellingen van het bestreden vonnis blijkt weliswaar dat de echtgenote van
notaris C., mevrouw D. V.B., de NV Copeva had opgericht en er bestuurster van was. Het
vonnis stelt echter niet vast dat mevrouw V.B. de vennootschap Copeva had vertegen-
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woordigd, noch bij de eerste toewijs aan de heer H., noch bij de commandverklaring ten
voordele van de NV Copeva. Het belang van de notaris kon bijgevolg niet gesteund zijn
op de eerste door artikel 8, eerste lid van de Notariswet geviseerde situatie waarbij de
echtgenote van de notaris partij zou zijn geweest bij de akte van toewijs aan de NV Copeva.
Het bestreden vonnis kon evenmin uit de enkele omstandigheid dat mevrouw V.B. oprichtster en bestuurster was van de NV Copeva (alsook van de NV Novotext), die via
commandverklaring eigenares werd van het kwestieuze onroerend goed, enig belang zoals
bedoeld in de tweede door artikel 8, eerste lid van de Notariswet geviseerde situatie afleiden in hoofde van mevrouw V.B. en dus evenmin in hoofde van haar echtgenoot, notaris.
Het enkele feit dat de notaris na de aankoop door de NV Copeva de aanmaningsbrief heeft
ondertekend die deze vennootschap aan verweerster heeft gericht, doet aan het voorgaande geen afbreuk. Die omstandigheid impliceert immers geenszins dat de notaris bij de
kwestieuze toewijs enig belang had dat hem krachtens de wet op het notarisambt verbood
de akte van toewijs (en ook de akte van commandverklaring) te verlijden.
Bij afwezigheid van enige door artikel 8, eerste lid van de Notariswet verboden handeling, kon aan notaris C. bijgevolg uiteraard evenmin worden verweten het in artikel 6, 3°
van de Notariswet vervatte verbod om via een stroman een verboden handeling te verrichten, te hebben overschreden.
Hieruit volgt dat het bestreden vonnis, door op grond van de vaststelling dat notaris C.
de echtgenoot was van mevrouw V.B., die oprichtster en bestuurster was van de vennootschap Copeva, dewelke na openbare verkoop en via commandverklaring eigenares is geworden van het onroerend goed waarin verweerster woonde, te oordelen dat notaris C. een
rechtstreeks en persoonlijk belang had in de NV Copeva en dat de door hem verleden akte
van toewijs bijgevolg in strijd was met de artikelen 6, 3° en 8 van de Notariswet, en door
op grond van deze beoordeling te besluiten dat de NV Copeva met haar vordering tot uitdrijving van verweerster een onrechtmatig belang nastreefde en de vordering van eiseres
om die reden ontoelaatbaar te verklaren, schending inhoudt van de artikelen 6, inzonderheid eerste lid, 3° en 8, inzonderheid eerste lid van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt (zoals van toepassing vóór de wijzigende wet van 4 mei 1999) en van artikel 17
van het Gerechtelijk Wetboek krachtens hetwelk het voor het instellen van een rechtsvordering vereiste belang "rechtmatig" moet zijn.
Hieruit volgt tevens dat het bestreden vonnis door op grond van de voormelde onwettige beoordeling van de strijdigheid van de akte van toewijs met de notariswet en van het
hierop gesteunde onrechtmatig belang in hoofde van eiseres, te oordelen dat het hoger beroep van eiseres tergend en roekeloos was en eiseres bijgevolg tot een schadevergoeding
van 50.000 BEF te veroordelen, bij gebrek aan wettig vastgestelde fout bij het instellen
van het hoger beroep, schending inhoudt van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek en 1072, inzonderheid eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, overeenkomstig het te dezen toepasselijke artikel 8, eerste
lid van de Wet van 16 maart 1803 op het notarisambt, de notarissen geen akten
mogen verlijden, waarin zij zelf, hun echtgenoot of hun bloed- of aanverwanten
in de rechte lijn zonder onderscheid en in de zijlijn tot en met de graad van oom
en neef, partij zijn of waarin enige bepaling te hunnen voordele voorkomt;
Dat de enkele omstandigheid dat een persoon, enerzijds, oprichter en bestuurder is van een vennootschap en, anderzijds, de echtgenoot is van de instrumenterende notaris, niet impliceert, wanneer die persoon de vennootschap niet vertegenwoordigt bij het verlijden van de akte, dat deze notaris een akte heeft verle-
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den waarbij zijn echtgenoot partij was of waarin enige bepaling in zijn eigen
voordeel of dat van zijn echtgenoot voorkomt;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat:
1. de NV Copeva eigenares was geworden van het onroerend goed gelegen te
Turnhout, Molenstraat 33, blijkens proces-verbaal van definitieve toewijs van
notaris C. te Vosselaar op datum van 20 juni 1994, gevolgd door een commandverklaring opgemaakt door dezelfde notaris op 21 juni 1994 en waaruit blijkt dat
voormeld goed werd aangekocht in openbare verkoop na beslag, door Mevrouw
K. voor en in naam van de NV Copeva tegen de prijs van 2.850.000 BEF;
2. uit de akte van oprichting van 14 april 1989 blijkt dat de echtgenote van notaris C., D. V.B., oprichtster was van de NV Copeva en dat zij tevens samen met
V.H. en met de NV Novotext - waarvan blijkt dat zij bestuurster is - voor een periode van zes jaar was benoemd als bestuurster van de NV Copeva;
Dat de appèlrechters op grond van deze vaststellingen oordelen dat notaris C.,
als echtgenoot van D. V.B., "een rechtstreeks, persoonlijk en actueel belang had
in de NV Copeva", zodat hij de akte, waarop eiseres zich beroept, heeft verleden
met schending van de artikelen 6.3° en 8 van de Wet van 16 maart 1803 op het
Notarisambt;
Dat zij vervolgens oordelen dat de vordering, waarbij eiseres het voordeel
wenst te bekomen van een transactie die strijdig is met voormelde wetsbepalingen die van openbare orde zijn, niet regelmatig is en niet kan worden toegelaten;
Overwegende dat de appèlrechters door te oordelen dat notaris C., als echtgenoot van D. V.B., een rechtstreeks, persoonlijk en actueel belang had in de NV
Copeva en op grond hiervan de vordering van eiseres als onontvankelijk af te
wijzen, artikel 8 van de Wet van 16 maart 1803 op het Notarisambt schenden;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, zitting
houdende in hoger beroep.
15 oktober 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. De Gryse.
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1° KAMER - 15 oktober 2004

1º ARBITRAGE - OVEREENKOMST - ARBITRAGEBEDING - OVERHEIDSRECHTER VERZOEK TOT VERWIJZING - BEOORDELING - CRITERIA.
2º ARBITRAGE - OVEREENKOMST - ARBITRAGEBEDING ONDERWORPEN AAN EEN VREEMDE
WET - OVERHEIDSRECHTER - EXCEPTIE VAN RECHTSMACHT - BEOORDELING - CRITERIA.
1º De rechter van een verdragsluitende Staat bij wie een geschil aanhangig wordt gemaakt
over een onderwerp ten aanzien waarvan partijen een overeenkomst hebben aangegaan
als bedoeld in artikel 2.3 van het Verdrag van New York van 10 juni 1958, en aan wie
door een van de partijen de vraag wordt onderworpen het geschil naar arbitrage te
verwijzen, kan die vraag toetsen aan zijn rechtstelsel en zodoende de grenzen bepalen
waarin private rechtspraak over bepaalde materies bestaanbaar is met de wettelijke
orde1. (Artt. 2.3 en 5.2.a Verdrag over de erkenning en tenuitvoerlegging van
buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken, gedaan te New York op 10 juni 1958)
2º Wanneer een arbitragebeding volgens de wil van de partijen onderworpen is aan een
vreemde wet, mag de overheidsrechter aan wie een exceptie van rechtsmacht wordt
opgeworpen, de arbitreerbaarheid uitsluiten wanneer hierdoor de openbare orde van zijn
rechtsstelsel wordt aangetast. (Artt. 2.3 en 5.2.a Verdrag over de erkenning en
tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken, gedaan te New York
op 10 juni 1958)
(COLVI N.V. T. INTERDICTA, vennootschap naar Zwitsers recht)

ARREST

(A.R. C.02.0216.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 december 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Feiten
De voorziening vat de feiten samen als volgt:
1. Verweerster sloot op 1 februari 1985 een concessieovereenkomst met eiseres met het oog op de exploitatie van een boetiek "LMC" ("Les Must de Cartier")
te Antwerpen.
De pertinente bepalingen van de overeenkomst luiden, volgens de vrije vertaling uit het Frans zoals in het bestreden arrest weergegeven, als volgt.
Artikel 31.1: "Elk geschil dat zou kunnen ontstaan met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van onderhavige overeenkomst die niet minnelijk tussen
partijen zou zijn opgelost, zal onder de exclusieve bevoegdheid vallen van een
arbitrale rechtbank zetelend in het kanton Vaud, die zal worden samengesteld en
zal werken conform de bepalingen van het Concordat Suisse sur l'Arbitrage".
1 Zie Cass., 28 juni 1979, A.C. 1978-1979, 1303.
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Artikel 31.2: "Desniettegenstaande het voorgaande behoudt de concessiegever
zich het recht voor elke betwisting aanhangig te maken bij de gewone rechtbanken van de woonplaats van de concessiehouder, en gebeurlijk te opteren voor de
toepassing van het recht dat op bedoelde woonplaats van toepassing is".
Artikel 32: "Deze overeenkomst wordt beheerst en geïnterpreteerd overeenkomstig Zwitsers recht".
2. In 1997 zegde verweerster deze concessieovereenkomst op middels een
vooropzeg van vijftien maanden.
Bij schrijven van 19 december 1997 deed eiseres gelden dat de overeenkomst,
gezien haar opeenvolgende verlengingen, een concessieovereenkomst voor onbepaalde duur was geworden in de zin van de wet van 27 juli 1961 betreffende de
eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, en maakte zij overeenkomstig deze wet aanspraak op een bijkomende vergoeding.
Op 22 december 1997 antwoordde verweerster dat de wet van 27 juli 1961 inderdaad van toepassing was, wat verklaarde dat verweerster een opzeggingstermijn van vijftien maanden had toegekend daar waar zij zich contractueel tot drie
maanden had kunnen beperken. Zij vroeg eiseres om bijkomende informatie, onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkenning.
In latere geschriften kwam verweerster hierop terug, en beriep zich op de contractueel bedongen toepassing van het Zwitsers recht en de onderwerping van het
geschil aan arbitrage in Zwitserland en volgens Zwitsers recht. Verweerster ging
vervolgens over tot een nieuwe opzegging conform het contract en met een opzeggingstermijn van vijf maanden.
3. Op 26 maart 1998 dagvaardde eiseres verweerster voor de rechtbank van
koophandel te Antwerpen tot betaling van een schadevergoeding overeenkomstig
de wet van 27 juli 1961.
De rechtbank verklaarde zich bevoegd op basis van de overweging dat verweerster bij schrijven van 22 december 1997 aan de toepassing van de arbitrageclausule had verzaakt en dat zij conform artikel 31.2 van de overeenkomst het
geschil wilde laten beslechten door de Belgische rechter overeenkomstig de Belgische wet.
IV. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2 en 5 van het Verdrag betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van
buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken, gesloten te New York op 10 juni 1958, goedgekeurd bij wet van 5 juni 1975;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Na volgende vaststellingen te hebben gedaan: "Artikel 31.1 van deze overeenkomst
[van 1 februari 1985 tussen verweerster en eiseres] bepaalt (...): 'Elk geschil dat zou kunnen ontstaan met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van onderhavige overeen-
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komst die niet minnelijk tussen partijen zou zijn opgelost, zal onder de exclusieve bevoegdheid vallen van een arbitrale rechtbank zetelend in het kanton Vaud, die zal worden
samengesteld en zal werken conform de bepalingen van het Concordat Suisse sur l'Arbitrage'. Art. 32 van de overeenkomst bepaalt verder: 'Deze overeenkomst wordt beheerst en
geïnterpreteerd overeenkomstig Zwitsers recht'. Geïntimeerde is van mening dat conform
art. 4 (en 6) van de wet van 27 juli 1961 betreffende de beëindiging van voor onbepaalde
tijd verleende concessieovereenkomsten, het arbitraal beding, hoger vermeld, dient terzijde geschoven te worden en art. 4 en 6 van voormelde wet een 'forale voorrangsregel' inhouden. (...) Terzake dient te worden gepreciseerd dat in casu enkel de bepalingen van het
Verdrag van de Verenigde Naties d.d. 10 juni 1958, getekend te New York en geratificeerd zowel door België (16/11/1975) als door Zwitserland (30/8/1965) van toepassing
zijn in eventuele concurrentie met de bepalingen van de wet van 27 juli 1961. (...) Partijen
waren het hierover eens (...)",
en na vastgesteld te hebben dat de wet van 27 juli bepalingen bevat "die van dwingend
recht zijn (o.m. art. 4 (en 6)",
zegt het hof van beroep voor recht dat de eerste rechter zich ten onrechte bevoegd verklaarde om van het geschil kennis te nemen en zegt integendeel dat de eerste rechter onbevoegd was om van het geschil kennis te nemen.
Het arrest steunt deze beslissing met name op de volgende motieven:
"In verband met het probleem of het geschil 'arbitrabel' is zijn er, naar luid van de bepalingen van de Conventie van New-York, twee onderscheiden situaties, te weten deze van
art. 2.3 (beoordeling van arbitraal beding in verband met de bevoegdheid) en deze vermeld onder art. 5 (beoordeling van de overeenkomst met o.m. het arbitraal beding, dit in
het stadium van de erkenning en tenuitvoerlegging).
Enerzijds dient gesteld dat art. 2.3 niet verwijst naar de lex fori (wel naar de lex contractus) en het principe van de wilsautonomie huldigt en anderzijds verwijzen de art. 5.1.a
en art. 5.2.a expliciet naar de wet van partijen - en dan nog in verband met de problematiek van de uitvoering en de erkenning van de uitspraak - zodat het duidelijk is dat de
Conventie van New York naar de lex contractus verwijst om na te gaan of het geschil al
dan niet aan arbitrage kan worden onderworpen.
Anderzijds dient gesteld dat partijen in onderhavige zaak de bedoeling hadden hun geschil te onderwerpen aan arbitrage in het kanton Vaud volgens de vigerende Zwitserse
wettelijke bepalingen en hebben daartoe besloten (1985) lang na de inwerkingtreding van
het Verdrag van New York in België (1975) en Zwitserland (1965). De geldigheid van het
arbitraal beding dient bijgevolg in principe beoordeeld te worden door de lex contractus,
zijnde Zwitsers recht en niet volgens de lex fori, zijnde Belgisch recht. Door geïntimeerde
wordt niet geargumenteerd dat het arbitraal beding niet geldig zou zijn naar het vigerend
Zwitsers recht, dat appellante bijbrengt".
Grieven
Artikel 2, §1 van het Verdrag van New York betreffende de erkenning van buitenlandse
scheidsrechterlijke uitspraken van 10 juni 1958 bepaalt: "Iedere Verdragsluitende Staat
erkent de schriftelijke overeenkomst waarbij partijen zich verbinden aan een uitspraak van
scheidsmannen te onderwerpen alle of bepaalde geschillen welke tussen hen zijn gerezen
of welke tussen hen zouden kunnen rijzen naar aanleiding van een bepaalde al dan niet
contractuele rechtsbetrekking en betreffende een geschil, dat vatbaar is voor beslissing
door arbitrage". Artikel 2, §3, bepaalt: "De rechter van een Verdragsluitende Staat bij wie
een geschil aanhangig wordt gemaakt over een onderwerp ten aanzien waarvan partijen
een overeenkomst als bedoeld in dat artikel hebben aangegaan" - wat met name veronderstelt dat het geschil vatbaar is voor arbitrage in de zin van artikel 2, §1, - "verwijst partijen
op verzoek van een hunner naar arbitrage, tenzij hij constateert dat genoemde overeen-
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komst vervallen is, niet van kracht is of kan worden toegepast". Deze bepalingen behouden de rechter van een verdragssluitende Staat het recht voor om een exceptie van rechtsmacht gebaseerd op een arbitragebeding te verwerpen indien het geschil niet vatbaar is
voor arbitrage. Zij specifiëren niet volgens welke wet de arbitreerbaarheid moet worden
beoordeeld.
Artikel 5.2.a van het Verdrag bepaalt: "De erkenning en tenuitvoerlegging van een
scheidsrechterlijke uitspraak kan eveneens worden geweigerd, indien de bevoegde autoriteit van het land waar de erkenning en tenuitvoerlegging wordt verzocht, constateert: a)
dat het onderwerp van geschil volgens het recht van dat land niet vatbaar is voor beslissing door arbitrage".
De lex fori welke toepassing vindt ter beoordeling van de vatbaarheid voor arbitrage in
het kader van een procedure tot erkenning en tenuitvoerlegging, bepaalt ook de arbitreerbaarheid in het kader van een exceptie van rechtsmacht. Alleen de lex fori is bevoegd om
de rechtsmacht van de rechter te af te bakenen en met name om de voorwaarden te bepalen waaronder deze rechtsmacht, bij het voorliggen van een overigens geldig arbitragebeding, een uitzondering kent.
Ten deze oordeelt het hof van beroep, op basis van de hoger aangehaalde overwegingen, dat het Verdrag van New York de beoordeling van de arbitreerbaarheid in het kader
van de exceptie van rechtsmacht aan de lex contractus onderwerpt.
Door op deze basis te oordelen dat de eerste rechter zich ten onrechte bevoegd verklaarde om van het geschil kennis te nemen, schendt het bestreden arrest artikel 2, §1, artikel 2,
§3 en artikel 5, §2, a) van het Verdrag betreffende de erkenning van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken, gedaan te New York op 10 juni 1958, evenals artikel 149 van de
Grondwet.
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 4 en 6 van de Wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging
van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, zoals gewijzigd bij
wet van 13 april 1971.
Aangevochten beslissingen
Na de in het eerste middel weergegeven vaststellingen te hebben gedaan, zegt het hof
van beroep voor recht dat de eerste rechter zich ten onrechte bevoegd verklaarde om van
het geschil kennis te nemen en zegt integendeel dat de eerste rechter onbevoegd was om
van het geschil kennis te nemen.
Het arrest steunt deze beslissing met name op de volgende motieven:
"De libellering van art. 4 (en 6) van de wet van 27/7/1961 lijkt er op te wijzen dat de
bepalingen eerder een 'rechtstreeks toepasselijke regel' inhouden (beter is de term een regel van internationaal privaatrecht met unilateraal karakter), in die zin dat de materiële
rechtsregel die de Belgische wetgever in 1961 uitvaardigde dermate voor België van belang was (en blijft) dat deze geacht dient te worden essentieel te zijn voor de economische
ordening die België voorstond (en nog steeds voorstaat).
Concreet zou het betekenen dat België in de huidige casus (...) bij voorbaat, met uitsluiting van alle andere bepalingen, niet alleen de materie regelt volgens de Belgische wet,
maar ook nog dwingend oplegt dat dit exclusief voor een binnenlands forum zijn beslag
dient te krijgen, en zulks ongeacht of er bindingen zijn met een andere rechtsorde, de
wilsautonomie der partijen, en/of België inmiddels (sedert 1961) andere internationale
verplichtingen heeft aangegaan ten aanzien van onderdanen van andere staten.
Bij de totstandkoming van de wet van 27/7/1961 stelde de toenmalige rapporteur in de
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Senaat het volgende: 'dat het betreurenswaardig was dat de concessionaris in België - in
tegenstelling tot hetgeen in Frankrijk en Italië het geval was, van geen enkele wettelijke
bescherming genoot' en dat 'de Belgische concessionaris zich in een ongunstige situatie
bevond die nog zou verergeren als de Gemeenschappelijke Markt zich zou voltrekken'
(vrij vertaald, zie Pasinomie, 1961, 631).
In het licht van een groeiende internationalisering van het recht o.m. zowel binnen de
Europese Unie als binnen de economische ruimte door de Unie met derde landen tot stand
gebracht, waaronder Zwitserland, kan de hogergeciteerde bepaling van 1961 niet in overeenstemming gebracht worden met de huidige rechtsopvatting strokende stelling, dat de
internationale regel primeert boven de nationaal vigerende regel ingeval van conflict
(Cass., 27 mei 1971, Pas. I, 1971, 836), tenzij er objectiverende elementen zouden worden
aangebracht waaruit zou blijken dat de Belgische morele, politieke of economische orde
in het gedrang zou zijn.
Men kan in alle redelijkheid thans niet voorhouden dat een bevoegdheidsbeding, overeengekomen tussen twee contracterende partijen, in alle vrijheid aangegaan, de essentie
van de Belgische economische orde in het gedrang zou brengen.
Bijgevolg dient in casu voorrang gegeven te worden aan de internationaalrechtelijke regel van art. 2.3 van de Conventie van New York d.d. 10 juni 1958 boven de art. 4 en 6
van de wet van 27 juli 1961 en had de eerste rechter zich onbevoegd dienen te verklaren".
Grieven
De wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde
tijd verleende concessies van alleenverkoop, zoals gewijzigd bij wet van 13 april 1971,
bevat de volgende bepalingen:
Artikel 4: "De benadeelde concessiehouder kan, bij de beëindiging van een verkoopconcessie met uitwerking voor het gehele Belgische grondgebied of een deel ervan, in elk
geval de concessiegever in België dagvaarden, hetzij voor de rechter van zijn eigen woonplaats, hetzij voor de rechter van de woonplaats of de zetel van de concessiegever. Ingeval
het geschil voor een Belgische rechtbank wordt gebracht, zal deze uitsluitend de Belgische wet toepassen".
Artikel 6: "De bepalingen van deze wet zijn van toepassing niettegenstaande hiermee
strijdige overeenkomsten, gesloten vóór het einde van het contract waarbij de concessie is
verleend".
Uit deze bepalingen blijkt dat de wet een politiewet is, of juister, dat zij een "rechtstreeks toepasselijk karakter" heeft.
Door het rechtstreeks toepasselijk karakter van de wet op basis van voornoemde overwegingen te ontkennen en de exceptie van onbevoegdheid gegrond te verklaren, schendt
het bestreden arrest artikel 4 van de wet van 27 juli 1961, desgevallend in samenlezing
met artikel 6 van de wet.

V. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat artikel 2, lid 1 van het bij wet van 5 juni 1975 goedgekeurde
Verdrag van 10 juni 1958 houdende erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken, opgemaakt te New York, bepaalt dat iedere
verdragssluitende Staat de schriftelijke overeenkomst erkent waarbij partijen
zich verbinden aan een uitspraak van scheidsmannen te onderwerpen alle of bepaalde geschillen welke tussen hen zijn gerezen of welke tussen hen zouden kunnen rijzen naar aanleiding van een bepaalde al dan niet contractuele rechtsbetrekking en betreffende een geschil dat vatbaar is voor arbitrage;
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Dat artikel 2, lid 3 van dat verdrag bepaalt dat de rechter van een verdragssluitende Staat bij wie een geschil aanhangig wordt gemaakt over een onderwerp ten
aanzien waarvan partijen een overeenkomst als bedoeld in dit artikel hebben aangegaan, de partijen op verzoek van een hunner naar arbitrage verwijst, tenzij hij
constateert dat genoemde overeenkomst vervallen is, niet van kracht is of niet
kan worden toegepast;
Dat de verplichting te verwijzen alleen geldt voor geschillen die vatbaar zijn
voor arbitrage;
Overwegende dat artikel 2, lid 3, niet uitdrukkelijk de wet aanwijst op grond
waarvan moet worden bepaald of het geschil vatbaar is voor arbitrage;
Dat die verdragsbepaling evenwel toelaat dat de rechter aan wie die vraag
wordt onderworpen, de vraag aan zijn rechtsstelsel toetst en zodoende de grenzen bepaalt waarin private rechtspraak over bepaalde materies bestaanbaar is met
de wettelijke orde;
Dat wanneer het arbitragebeding volgens de wil van de partijen onderworpen
is aan een vreemde wet, de overheidsrechter aan wie een exceptie van rechtsmacht wordt opgeworpen, de arbitreerbaarheid mag uitsluiten wanneer hierdoor
de openbare orde van zijn rechtsstelsel wordt aangetast;
Overwegende dat het bestreden arrest oordeelt dat enerzijds "artikel 2.3 niet
verwijst naar de lex fori (wel naar de lex contractus en het principe van de wilsautonomie huldigt) en anderzijds de artikelen 5.1.a en 5.2 expliciet naar de wet
van de partijen (verwijzen) - en dan nog in verband met de problematiek van de
uitvoering en de erkenning van de uitspraak - zodat het duidelijk is dat de Conventie van New York naar de lex contractus verwijst om na te gaan of het geschil
al dan niet aan arbitrage kan worden onderworpen";
Dat het a priori uitsluit dat de rechter ook de lex fori in zijn beoordeling zou
betrekken en zodoende de in het middel aangevoerde verdragsrechtelijke bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
2. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep toelaatbaar verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
15 oktober 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
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Kirkpatrick en Nelissen Grade.

Nr. 486
1° KAMER - 15 oktober 2004

1º BESLAG — ALLERLEI - COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - BESLAGRECHTER AANZUIVERINGSREGELING - BEVOORRECHTE SCHULDVORDERING - INTERESTEN GEWAARBORGD
DOOR HYPOTHEEK - BESCHIKKING VAN TOELAATBAARHEID - GEVOLGEN.
2º VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN — ALLERLEI - COLLECTIEVE
SCHULDENREGELING - BESLAGRECHTER - AANZUIVERINGSREGELING - BEVOORRECHTE
SCHULDVORDERING - INTERESTEN GEWAARBORGD DOOR HYPOTHEEK - BESCHIKKING VAN
TOELAATBAARHEID - GEVOLGEN.
1º en 2° Onder voorbehoud van de bepalingen van de aanzuiveringsregeling heeft de
beschikking van toelaatbaarheid tot gevolg dat, voor de duur van de procedure, de rente
wordt geschorst, ook al wordt zij gewaarborgd door een hypotheek 1. (Art. 1675/7, §1,
eerste lid Ger.W.)
(V. e.a. T. EUROPABANK N.V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.02.0442.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 mei 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1675/1, 1675/3 en 1675/7 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest beslist dat "de hypothecaire schuldeiseres, (eerste verweerster), na
de onderhandse verkoop van het met hypotheek bewaarde goed, in de rangregeling door
de daartoe aangestelde notaris uitgewerkt, zal worden opgenomen tot beloop van haar
schuldvordering door hypotheek gewaarborgd, waarna het saldo af te dragen is in handen
van de schuldbemiddelaar", op grond van de motieven (p. 6):
"1. Het geschil tussen de partijen betreft de vraag of (eerste verweerster) de door hypotheek gewaarborgde intrest - haar onder voorbehoud afgedragen door de notaris, na verkoop van het met hypotheek bezwaarde onroerend goed, ingevolge machtiging overeenkomstig art. 1580bis Ger. W. - dient terug te betalen aan de schuldbemiddelaar van (de ei1 Cass., 23 april 2004, A.R. C.03.0017.F, nr. 217.
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sers); dit, wetende dat vooralsnog geen voorstel tot minnelijke aanzuivering is uitgewerkt
en gehomologeerd, laat staan de beslagrechter een gerechtelijke aanzuiveringsregeling oplegde. 2. Art. 1675/7 Ger. W. voorziet in de opschorting der intresten, aansluitende bij de
samenloop die - ingevolge de wet - bij het toelaatbaar verklaren van het verzoek tot collectieve schuldenregeling ontstaat ten aanzien van alle schuldeisers, met de daarbij aansluitende onbeschikbaarheid der activa van de schuldenaars. Wanneer echter - om noodwendigheden eigen aan de zaak - goederen (ter zake een onroerend - met hypotheek belast
- eigendom, onderhands met machtiging van de beslagrechter) verkocht worden, voorafgaand en buiten elke gerechtelijke aanzuiveringsregeling om en op deze goederen weegt
een hypotheek of een voorrecht, dan is het evident dat de schuldeisers die zekerheid hebben, hun rechten hernemen en dat de verdeling van de fondsen (die in de plaats komen
van het met zekerheid belaste goed) geschiedt, in acht genomen de wettige reden van
voorrang. Immers, de voorrang speelt opnieuw, eens het met zekerheid belaste goed wordt
te gelde gemaakt en - hierdoor, alleszins met betrekking tot de rechten op het gerealiseerde goed - aan de samenloop een einde komt. Het is evident dat het voorgaande slechts
geldt voor - en tot beloop van de door de hypotheek gewaarborgde schuldvordering".
Grieven
Blijkens artikel 1675/3, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek, strekt de aanzuiveringsregeling waartoe de collectieve schuldenregeling aanleiding geeft ertoe de financiële
toestand van de schuldenaar te herstellen, met name hem in staat te stellen in de mate van
het mogelijke zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hij zelf en zijn
gezin een menswaardig leven kunnen leiden.
Met dat oogmerk doet, op grond van artikel 1675/7, §1 van het Gerechtelijk Wetboek,
de beschikking van toelaatbaarheid van de vordering tot collectieve schuldenregeling een
toestand van samenloop ontstaan tussen de schuldeisers, (die) de opschorting van de loop
van de intresten en de onbeschikbaarheid van het vermogen van de verzoeker tot gevolg
heeft.
De schorsing van de loop van de intresten geldt, zonder onderscheid en zonder enige
uitzondering, voor alle soorten intresten en ongeacht of de schuldvordering waarop zij betrekking hebben al dan niet gewaarborgd is door enig algemeen of bijzonder voorrecht,
pand of hypotheek. De wetgever verkoos blijkens de parlementaire voorbereiding van de
wet van 5 juli 1998 uitdrukkelijk en bewust geen uitzondering op de schorsing van de
loop van de intresten te voorzien, ook niet ten voordele van de schuldvorderingen die gewaarborgd zijn door een algemeen of bijzonder voorrecht, pand of hypotheek en dit teneinde het beginsel van de samenloop van al de schuldeisers veilig te stellen en dat van hun
gelijke behandeling (Parl. St. Kamer 1997-98, 1073/11-96/97, p. 46).
Genoemde veralgemeende schorsing van de loop van de intresten maakt dat voor de intresten, vervallen na de beschikking die de vordering toelaatbaar verklaart, welk gevolg
intreedt vanaf de eerste dag die volgt op het opmaken van het bericht van collectieve
schuldenregeling bedoeld in artikel 1390quinquies van het Gerechtelijk Wetboek, krachtens artikel 1675/7, §6 van hetzelfde wetboek, de aangeduide bevoorrechte schuldeisers
niet over een vordering voor deze intresten beschikken. De wettelijk ingestelde schorsing
van de loop van deze intresten verzet er zich tegen dat de schuldeiser deze intresten verhaalt op de verkoopsopbrengst van het gerealiseerd gehypothekeerd onroerend goed.
Genoemde veralgemeende schorsing van de loop van de intresten loopt, krachtens artikel 1675/7, §4 van het Gerechtelijk Wetboek, vervolgens verder, onder voorbehoud van
de bepalingen de aanzuiveringsregeling, weze het een minnelijke- of gerechtelijke regeling, tot de verwerping, het einde of de herroeping van de aanzuiveringsregeling.
Uit het voorgaande volgt dat het bestreden arrest onwettig beslist dat ingevolge de verkoop van het gehypothekeerde onroerend goed eerste verweerster haar rechten herneemt
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en de verdeling van de fondsen geschiedt in acht genomen de wettige reden van haar
voorrang, daarbij ingegrepen de door haar hypotheek gewaarborgde intresten van na de
beschikking tot toelaatbaarverklaring ten belope van de som van 16.974,61 euro, vermits
de loop van deze intresten geschorst is (schending van de aangehaalde bepalingen 1675/1,
1675/3 en 1675/7 Ger. W.) en deze schorsing blijft gelden tot het einde van de aanzuiveringsregeling, diens verwerping of herroeping onder voorbehoud van de bepalingen van
die regeling zelf (schending van de aangehaalde bepaling 1675/7, inzonderheid §§4 en 6
Ger. W.).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 1675/7, §1, eerste lid van het Gerechtelijk
Wetboek, de beschikking van toelaatbaarheid, de opschorting van de loop van de
interesten tot gevolg heeft, en luidens §4 van deze bepaling, de gevolgen van de
beschikking van toelaatbaarheid voortduren, onder voorbehoud van de bepalingen van de aanzuiveringsregeling, tot de verwerping, het einde of de herroeping
van de aanzuiveringsregeling;
Dat hieruit volgt dat, onder voorbehoud van de bepalingen van de aanzuiveringsregeling, de rente wordt geschorst voor de duur van de procedure, ook al
wordt zij gewaarborgd door een hypotheek;
Dat dienvolgens een hypothecaire schuldeiser in die omstandigheden bij de tegeldemaking van het onroerend goed van de schuldenaar waarop de hypotheek
rust, geen aanspraak kan maken op de rente die is vervallen na de beschikking
van toelaatbaarheid, ook al heeft de verkoop van het goed niet plaats in het raam
van de aanzuiveringsregeling;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt
dat:
1. het verzoek van eisers tot collectieve schuldenregeling werd ontvankelijk
verklaard bij beschikking van de beslagrechter van 20 januari 2001;
2. de beslagrechter aan eerste verweerster op grond van artikel 1580bis van het
Gerechtelijk Wetboek, op 8 mei 2001 machtiging heeft verleend om over te gaan
tot de onderhandse verkoop van het onroerend goed van de eisers waarop haar
hypotheek betrekking heeft;
3. het onroerend goed werd verkocht tijdens de procedure van minnelijke aanzuiveringsregeling en alvorens hierover overeenkomst kon worden bereikt;
4. de eerste rechter oordeelde dat de eerste verweerster bij de verdeling van de
verkoopopbrengst geen aanspraak kan maken op de rente die vervallen is na de
beschikking van toelaatbaarverklaring en de eerste verweerster dienvolgens werd
veroordeeld tot de terugbetaling van dit bedrag aan de schuldbemiddelaar;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat, niettegenstaande de schorsing van de
rente ten aanzien van alle schuldeisers, wanneer tijdens de procedure van collectieve schuldenregeling "maar voorafgaand en buiten elke gerechtelijke aanzuiveringsregeling" een onroerend goed van de schuldenaar wordt verkocht waarop
een hypotheek of voorrecht rust, "de schuldeisers die een zekerheid hebben, hun
rechten hernemen en dat de verdeling van de fondsen (die in de plaats komen
van het met zekerheid belaste goed) geschiedt, in acht genomen de wettige reden
van voorrang"; dat het op die gronden beslist dat eerste verweerster aanspraak
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kan maken op de betaling van de rente die vervallen is na de beschikking van
toelaatbaarverklaring;
Dat het arrest door aldus te oordelen artikel 1675/7, §1, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
15 oktober 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Wouters en Van Ommeslaghe.

Nr. 487
3° KAMER - 18 oktober 2004

1º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN HOGER
BEROEP — ALGEMEEN - AKTE VAN DE RECHTSPLEGING - TAAL VAN DE RECHTSPLEGING.
2º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN HOGER
BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN - EENTALIGHEID VAN DE AKTE - VERMELDING VAN GRIEVEN MIDDEL TOT STAVING VAN GRIEVEN - AANHALING IN ANDERE TAAL.
3º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - TAAL EENTALIGHEID VAN AKTE - VERMELDING VAN GRIEVEN - ANDERSTALIGE AANHALING.
1º Een akte van rechtspleging moet worden geacht geheel in de taal van de rechtspleging
te zijn gesteld wanneer alle vermeldingen vereist van de regelmatigheid van de akte in
die taal zijn gesteld1. (Artt. 24 en 40, eerste lid Taalwet Gerechtszaken)
2º en 3° Wanneer de akte van hoger beroep de uiteenzetting van de grieven in de taal van
de rechtspleging vermeldt en de akte tevens argumenten ter ondersteuning van de
grieven bevat, behoren zij tot de grieven die in het debat worden gebracht en waarvan
geïntimeerde kennis moet kunnen nemen in de taal van de rechtspleging. (Art. 1057, 7°
Ger.W.; Artt. 24 en 40, eerste lid Taalwet Gerechtszaken)
(DFDS TRANSPORT N.V. e.a. T. INTRAKA B.V.B.A.)

ARREST

1 Cass., 29 mei 1995, A.R. C.94.0389.F, nr. 258.
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(A.R. C.03.0575.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 juni 2003 gewezen door het
Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de eerste voorzitter van september 2004 werd deze zaak
naar de derde kamer verwezen.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1057, 7° van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 2, 24 en 40 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.
Aangevochten beslissing
Bij het bestreden arrest van 2 juni 2003 verklaart het Hof van Beroep te Antwerpen het
hoger beroep, door eiseressen ingesteld en gekend onder het algemeen rolnummer A.R.
780/00, onontvankelijk wegens nietigheid van het inleidend verzoekschrift, na te hebben
geoordeeld:
"I. Ontvankelijkheid van de hogere beroepen
B. Van het principaal hoger beroep A.R. 780/00
1.
Door het hof (van beroep) werd vastgesteld, dat het verzoekschrift in hoger beroep d.d.
24 maart 2000 uitgaande van (eiseressen), citaten bevat in de Engelse taal zonder vertaling.
Ter zitting werd dit ambtshalve opgeworpen.
(Eiseressen) werden gewezen op de nietigheid die dienaangaande voorzien is in artikel
40 van de Wet op het gebruik der talen in gerechtszaken.
(Eiseressen) hebben zich daarop mondeling verdedigd.
2. De stelling van (eiseressen), dat 'met deze citaten geen rekening dient gehouden te
worden', gaat evenwel niet op.
Een akte van rechtspleging die niet overeenkomstig de wet op het gebruik der talen in
gerechtszaken werd opgesteld, kan niet aan de sanctie van nietigheid ontkomen door 'over
de tekstgedeelten in een vreemde taal te lezen'.
Hoogstens kan de stelling van (eiseressen) in die zin geïnterpreteerd worden, dat er een
'voorbeeldfunctie' van de Engelse tekst wordt ingeroepen. Met andere woorden dat deze
tekst louter illustratief zou zijn en niet behoort tot de argumentatie als een noodzakelijk
element ter ondersteuning van deze laatste.
In zulk geval dient evenwel de zakelijke inhoud van het citaat aanwezig te zijn in de
overige tekst, anders kan het illustratief karakter niet werken. Dit zal hieronder onderzocht
worden.
(...)
3.
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Het hof (van beroep) stelt vast dat:
- op pagina 3 van het verzoekschrift een citaat staat in het Engels, zonder vertaling
maar met de zakelijke inhoud ervan juist daarvoor weergegeven (hetgeen dus geen probleem vormt),
- op pagina 3-4 van het verzoekschrift een uitgebreid citaat staat in het Engels, zonder
vertaling en dit terwijl de zakelijke inhoud ervan niet werd weergegeven.
Meer bepaald situeert dit laatste citaat zich in de volgende alinea's van de tekst van het
verzoekschrift:
'Er kan eveneens worden verwezen naar de verklaring van de heer Blockx in het schaderapport Broeckx & C° van 12 oktober 1992 (pag. 9)': 'Volgt het citaat in de Engelse
taal'.
Uit deze feitelijke gegevens blijkt dus zeer duidelijk dat DFDS geen losinstructies heeft
gegeven aan de BVBA Intraka.
4.
De Engelse tekst is hier niet louter 'illustratief' te noemen. Het betreft hier noch min,
noch meer, een verder uitwerken van een stelling.
Zonder het citaat zou de juist erop volgende tekst ('Uit deze feitelijke gegevens ...') immers een losse bewering inhouden.
Het citaat behoort met andere woorden tot de argumentatie van (eiseressen). (Eiseressen) hebben zelfs in de Engelse tekst een bepaalde zin onderlijnd om er de nadruk op te
leggen. Dit onderlijnen komt niet origineel voor in het door (eiseressen) neergelegde stuk
met betrekking tot deze uitspraak. Deze handelwijze laat elke twijfel over de bedoeling
van (eiseressen) om met dit citaat te argumenteren wegvallen.
Het kan daarbij nogmaals benadrukt worden dat de zakelijke inhoud van dit citaat niet
werd weergegeven.
De zakelijke inhoud van dit citaat is meer bepaald niet: 'DFDS heeft geen losinstructies
gegeven aan de BVBA Intraka'. Dit laatste is een gevolgtrekking die een voorafgaande lezing van het citaat nodig heeft.
5.
De argumentatie van (eiseressen) berust aldus mede op dit citaat (p. 3-4 van het verzoekschrift) in de Engelse taal, terwijl de inhoud van het citaat niet in de Nederlandse taal,
taal van de rechtspleging is weergegeven.
Omdat de voormelde argumentatie in het Engels is gesteld, zonder vertaling of weergave van de zakelijke inhoud in het Nederlands, is het verzoekschrift niet geheel in de taal
der rechtspleging opgesteld en schendt het derhalve het artikel 24juncto, artikel 2 van de
Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.
Deze wetsschending heeft tot gevolg, krachtens artikel 40, eerste lid van dezelfde wet,
dat het verzoekschrift nietig is, zowel naar de inhoud als naar de vorm.
6.
Om reden van nietigheid van het verzoekschrift is bijgevolg het hoger beroep A.R.
780/00 onontvankelijk".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Luidens artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken wordt voor al de rechtscolleges in hoger beroep, voor de rechtspleging, de taal gebruikt waarin de bestreden beslissing is gesteld, hetzij te dezen overeenkomstig artikel 2
van voornoemde wet, het Nederlands.
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Uit voorgaande bepaling volgt dat de beroepsakte, die wordt neergelegd in een geschil,
waarin door de rechter in eerste aanleg een vonnis in het Nederlands werd gewezen, zelf
in het Nederlands zal moeten worden gesteld.
Een akte wordt evenwel geacht aan deze voorwaarde te voldoen, zelfs indien zij anderstalige vermeldingen bevat, indien alle vermeldingen, vereist voor haar regelmatigheid, in
de taal van de rechtspleging werden gesteld.
Uit artikel 1057 van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat de akte van hoger beroep, met
uitzondering van het geval waarin het hoger beroep bij conclusie wordt ingesteld, op straffe van nietigheid vermeldt: de dag, de maand en het jaar, de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de eiser in hoger beroep, de naam, de voornaam en de woonplaats of, bij gebreke van woonplaats, de verblijfplaats van de gedaagde in hoger beroep,
de beslissing waartegen in hoger beroep wordt gekomen, de rechter in hoger beroep, de
plaats waar de gedaagde in hoger beroep akte moet laten nemen van zijn verklaring van
verschijning, de uiteenzetting van de grieven, de plaats, de dag en het uur van verschijning, tenzij hoger beroep is ingesteld bij aangetekend schrijven. De akte vermeldt eventueel ook de naam van de advocaat van de eiser in hoger beroep.
Andere vermeldingen zijn niet voorgeschreven op straffe van nietigheid en zodoende
ook niet vereist voor de rechtsgeldigheid van de akte van hoger beroep.
Voor de nakoming van de verplichting om de uiteenzetting van de grieven te vermelden
is het noodzakelijk maar voldoende dat de appellant zijn bezwaren tegen de bestreden beslissing vermeldt; die vermelding moet klaar en duidelijk genoeg zijn om de geïntimeerde
in staat te stellen zijn conclusies voor te bereiden en om de appèlrechter in staat te stellen
de draagwijdte ervan na te gaan. Die verplichting houdt niet in dat ook de middelen tot
staving van de grieven moeten worden vermeld.
Uit het voorgaande volgt dat het voor de eentaligheid van de beroepsakte noodzakelijk
is, maar tevens volstaat, dat de grieven tegen de aangevochten beslissing worden gesteld
in de taal waarin de beroepen beslissing werd gewezen.
Hieruit volgt dat in zoverre het hof van beroep oordeelt dat alle beschouwingen of elementen, die de argumentatie van de appellant uitmaken en/of ter ondersteuning van die argumentatie worden aangevoerd in de akte tot hoger beroep, dienen gesteld te zijn in de
taal van de rechtspleging, ongeacht of het hier een op straffe van nietigheid voorgeschreven grief betreft dan wel een middel of een argument ter ondersteuning van die grief uitmaakt, doet het hof van beroep uitspraak in miskenning van artikel 1057, 7° van het Gerechtelijk Wetboek, waaruit volgt dat enkel de uiteenzetting van de grieven op straffe van
nietigheid in de beroepsakte dient te worden vermeld en derhalve vereist is voor de regelmatigheid van de beroepsakte (schending van artikel 1057, 7° van het Gerechtelijk Wetboek), evenals van de Taalwet, waaraan is voldaan zodra blijkt dat alle vermeldingen, vereist voor haar regelmatigheid, in de taal van de rechtspleging werden gesteld (schending
van artikelen 2, 24 en 40 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van de talen in ge rechtszaken).
2. Tweede onderdeel
Blijkens artikel 1057, 7° van het Gerechtelijk Wetboek dient de akte van hoger beroep
op straffe van nietigheid de uiteenzetting van de grieven te bevatten.
Voor de nakoming van de verplichting om de uiteenzetting van de grieven te vermelden
is het noodzakelijk maar voldoende dat de appellant zijn bezwaren tegen de bestreden beslissing vermeldt. Die vermelding moet klaar en duidelijk genoeg zijn om de geïntimeerde
in staat te stellen zijn conclusies voor te bereiden en om de appèlrechter in staat te stellen
de draagwijdte ervan na te gaan. Die verplichting houdt niet in dat ook de middelen tot
staving van de grieven moeten worden vermeld.
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Te dezen werd door eiseressen bij verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd ter griffie van het Hof van Beroep te Antwerpen op 24 maart 2000, hoger beroep ingesteld tegen
het vonnis, gewezen door de negende kamer van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen op 12 november 1999 (A.R. 93/13706), waartegen op dat ogenblik reeds hoger
beroep werd ingesteld door de NV International Business Machines of Belgium bij deurwaardersexploot, betekend op 10 december 1999.
Eiseressen verklaarden tegen deze beslissing hoger beroep in te stellen "voorzover hogervermeld beroep (van de NV IBM) ontvankelijk en gegrond zou worden verklaard",
verklaarden uitdrukkelijk hun beroep te richten tegen de BVBA Intraka, oorspronkelijke
verweerster in tussenkomst en vrijwaring, en verzochten het hof van beroep, voorzover
het mocht menen het eerste vonnis te moeten hervormen, hun eisen in vrijwaring, ingesteld lastens verweerster, ontvankelijk en gegrond te verklaren.
Zij lieten in de beroepsakte meer bepaald gelden dat de BVBA Intraka solidair aansprakelijk was met hen conform de bepalingen van artikel 34 C.M.R.-verdrag en dat zij bovendien ten opzichte van verweerster als tweede vervoerder beschikten over een verhaalsrecht overeenkomstig artikel 37 C.M.R.-verdrag, nu dit artikel de betaling van een schadevergoeding oplegt ten laste van de vervoerder die de schade heeft veroorzaakt en het vaststaat dat de schade zich had voorgedaan op het moment dat de heer Geudens, zaakvoerder
van de BVBA Intraka, met geopende deuren achteruit reed in de losput met lichte helling.
Ter staving van deze grief verwezen zij naar de verklaringen van de chauffeur van de
vrachtwagen, de heer Blockx, naar het expertiserapport Thomas Howell en naar de verklaring van de heer Blockx in het schaderapport Broeckx & Co van 12 oktober 1992.
Laatstgenoemde verklaringen kunnen weliswaar geenszins als grieven tegen het beroepen vonnis worden aangezien, doch maken hoogstens argumenten uit, aangevoerd ter ondersteuning van hun grieven tegen voornoemd vonnis.
Deze beschouwingen, waarvan de vermelding geenszins door de wet is voorgeschreven, doen dan ook geenszins afbreuk aan het eentalig karakter van de beroepsakte.
Hieruit volgt dat in zoverre het bestreden arrest aldus moet worden gelezen dat het hof
van beroep oordeelt dat de beschouwingen, aangevoerd ter staving van een stelling of argumentatie, als een grief zijn te aanzien, miskent het bovendien het begrip "grief" (schending van artikel 1057, 7° van het Gerechtelijk Wetboek) en kon het zodoende niet wettig
besluiten dat niet was voldaan aan de vereiste van eentaligheid (schending van artikelen 2,
24 en 40 van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik van de talen in gerechtszaken).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op
het gebruik der talen in gerechtszaken, waarvan de bepalingen, krachtens artikel
40, eerste lid van dezelfde wet, zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid die
van ambtswege door de rechter wordt uitgesproken, voor al de rechtscolleges in
hoger beroep, voor de rechtspleging de taal wordt gebruikt waarin de bestreden
beslissing is gesteld;
Dat hieruit volgt dat de akte van hoger beroep, bepaald in artikel 1057 van het
Gerechtelijk Wetboek, moet gesteld worden in de taal van de bestreden beslissing;
Overwegende dat een akte van de rechtspleging moet worden geacht geheel in
de taal van de rechtspleging te zijn gesteld wanneer alle vermeldingen vereist
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voor de regelmatigheid van de akte in die taal zijn gesteld;
Dat, overeenkomstig artikel 1057, 7° van het Gerechtelijk Wetboek, de akte
van hoger beroep, op straffe van nietigheid, de uiteenzetting van de grieven vermeldt;
Dat derhalve de akte van hoger beroep de uiteenzetting van de grieven in de
taal van de rechtspleging moet vermelden;
Overwegende dat de appellant zelf oordeelt hoe gedetailleerd hij zijn grieven
in de akte van hoger beroep uiteenzet;
Dat, wanneer de akte van hoger beroep tevens argumenten ter ondersteuning
van de grieven bevat, zij tot de grieven behoren die in het debat worden gebracht
en waarvan de geïntimeerde kennis moet kunnen nemen in de taal van de rechtspleging;
Dat het onderdeel dat ervan uitgaat dat de argumenten ter ondersteuning van
een grief in de akte van hoger beroep in een andere taal dan die van de rechtspleging mogen worden gesteld, faalt naar recht;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel ervan uitgaat dat in de akte van hoger beroep
de argumenten ter ondersteuning van een grief in een andere taal dan die van de
rechtspleging mogen worden gesteld;
Dat uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat het onderdeel niet kan
worden aangenomen;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.
18 oktober 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 488
3° KAMER - 18 oktober 2004

ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - ARBEIDSHOF - VERPLICHTING - GRENZEN.
Het Arbitragehof dat bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak doet bij wege van arrest
omtrent de schending door een wet, een decreet of een in artikel 134 van de Grondwet
bepaalde regel van de artikelen 10, 11 en 24 van de Grondwet is aldus niet bevoegd voor
een onderzoek van de schendingen van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet door
collectieve arbeidsovereenkomsten en door koninklijke besluiten. (Art. 26, §1, 3°
Bijzondere Wet Arbitragehof)
(V. T. RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN)
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ARREST

(A.R. S.04.0097.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 januari 2004 gewezen
door het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
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:
1. De beide onderdelen
Overwegende dat, krachtens artikel 26, §1, 3° van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, het Arbitragehof bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak doet bij wege van arrest op vragen omtrent de schending door
een wet, een decreet of een in artikel 134 van de Grondwet bepaalde regel van de
artikelen 10, 11 en 24 van de Grondwet;
Dat aldus het Arbitragehof niet bevoegd is voor een onderzoek van schendingen van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet door collectieve arbeidsovereenkomsten en door koninklijke besluiten;
Overwegende dat het middel in zijn beide onderdelen ertegen opkomt dat de
appèlrechters de beide door hem geformuleerde prejudiciële vragen niet aan het
Arbritragehof hebben gesteld;
Dat de prejudiciële vragen betrekking hebben op beweerde schendingen van
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, die zouden voortvloeien uit de toepassing van een collectieve arbeidsovereenkomst en koninklijke besluiten;
Dat de aangevoerde grieven aldus niet tot cassatie leiden, mitsdien niet ontvankelijk zijn;
2. Kosten
Overwegende dat met toepassing van artikel 1017, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, verweerder in de kosten dient te worden veroordeeld;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt verweerder in de kosten.
18 oktober 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en Houtekier.
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Nr. 489
2° KAMER - 19 oktober 2004

VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER – VERORDENING
E.G. NR. 3820/85 - CONTROLEAPPARAAT - TACHOGRAAF - GEBRUIK - AFWIJKING.
De uitbating van een vervoerbedrijf dat voornamelijk vervoer voor landbouwbedrijven
verricht maar zelf geen landbouw-, tuinbouw-, bosbouw- of visserijbedrijf is, valt niet
onder de afwijkingen toegestaan krachtens artikel 13.1, c van de Verordening EG nr.
3820/85 van de Raad van 20 december 1985 tot harmonisatie van bepaalde voorschiften
van sociale aard voor het wegvervoer1. (K.B. 13 juli 1984, bijlage B)
(M.)

ARREST

(A.R. P.04.0806.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 8 april 2004 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Ieper.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
Overwegende dat krachtens artikel 13.1, c van de Verordening EG nr. 3820/85
van de Raad van 20 december 1985 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften
van sociale aard voor het wegvervoer afwijkingen worden toegestaan voor voertuigen voor goederenvervoer die door landbouw-, tuinbouw-, bosbouw- of visserijbedrijven worden gebruikt voor ritten binnen een straal van 50 kilometer van
de gebruikelijke standplaats van het voertuig, met inbegrip van het grondgebied
van de gemeenten waarvan de kern binnen deze straal is gelegen;
Overwegende dat de appèlrechters onaantastbaar in feite vaststellen dat eiser
een vervoerbedrijf uitbaat dat voornamelijk vervoer voor landbouwbedrijven
verricht maar zelf geen landbouw-, tuinbouw-, bosbouw- of visserijbedrijf is en
oordelen dat hij niet onder de afwijkingen valt;
Overwegende dat in voormeld artikel 13 het begrip "voertuigen toebehorend
aan landbouwbedrijven" niet voorkomt;
Dat geen prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie moet worden gesteld;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
1 Zie Cass., 13 okt. 1993, A.R. P.93.0389.F, nr. 407.
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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 het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
19 oktober 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal –
Advocaat: mr. D. Cool, Veurne.

Nr. 490
2° KAMER - 19 oktober 2004

VREEMDELINGEN - ART. 77BIS, §1 VREEMDELINGENWET - VREEMDELINGEN OP
DOORREIS - TOEPASSING - VOORWAARDE.
Artikel 77bis, §1 Vreemdelingenwet is niet enkel van toepassing op vreemdelingen die
gedurende min of meer lange tijd in het Rijk verblijven, maar geldt ook ten aanzien van
vreemdelingen die op doorreis zijn en dit van zodra er sprake is van een zekere
onvrijheid of onvrijwilligheid1. (Art. 77bis, §1 Vreemdelingenwet)
(S. e.a. T. CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN BESTRIJDING VAN RACISME, autonome openbare dienst)

ARREST

(A.R. P.04.1045.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 26 mei 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser H. A. stelt in een memorie middel voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
De eiser S. M. stelt in een memorie grieven voor.
IV. Beslissing van het Hof
A. Afstand
Overwegende dat de eiser M. E. afstand doet van zijn cassatieberoep;
B. Ontvankelijkheid van de memorie van de eiser S. M.
1 Zie Cass., 22 juni 1999, A.R. P.99.0611.N, nr. 386.
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Overwegende dat de memorie ter griffie is ontvangen buiten de termijn bepaald bij artikel 420bis, tweede lid Wetboek van Strafvordering;
Dat de memorie niet ontvankelijk is;
C. Onderzoek van het middel van de eiser H. A.
Overwegende dat artikel 77bis, §1, Vreemdelingenwet bepaalt: "Hij die, op
welke manier ook, ertoe bijdraagt, rechtstreeks of via een tussenpersoon, dat een
vreemdeling het Koninkrijk binnenkomt, er via doorreist of er verblijft, wanneer
hij daarbij:
1° ten opzichte van de vreemdeling direct of indirect gebruik maakt van listige
kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige andere vorm van dwang;
2° of misbruik maakt van de bijzonder kwetsbare positie waarin de vreemdeling verkeert ten gevolge van een onwettige of precaire administratieve toestand,
of van zijn staat van minderjarigheid of ten gevolge van zwangerschap, ziekte
dan wel een lichamelijk of een geestelijk gebrek of onvolwaardigheid;
wordt gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en met geldboete
van vijfhonderd euro tot vijfentwintigduizend euro";
Overwegende dat, anders dan het middel aanvoert, dit artikel niet enkel van
toepassing is op vreemdelingen die gedurende min of meer lange tijd in het Rijk
verblijven, maar ook geldt ten aanzien van vreemdelingen die op doorreis zijn en
dit van zodra er sprake is van een zekere onvrijheid, of onvrijwilligheid;
Dat het aan de rechter staat daarover te oordelen;
Dat het middel faalt naar recht;
D. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat, wat de beslissing op de strafvordering betreft, de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verleent de eiser M. E. akte van de afstand;
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
19 oktober 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal –
Advocaten: mrs. A. Lambrecht, Antwerpen en G. Dewispelaere, Gent.

Nr. 491
2° KAMER - 20 oktober 2004

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - GERECHT - SAMENSTELLING
VAN DE ZETEL - BESLISSING ALVORENS RECHT TE DOEN - LATERE EINDBESLISSING - DEZELFDE
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RECHTERS.

2º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - GERECHT - SAMENSTELLING
VAN DE ZETEL - BESLISSING ALVORENS RECHT TE DOEN - HEROPENING VAN HET DEBAT WELBEPAALD ONDERWERP - VOORTZETTING - LATERE BESLISSING DIE UITSPRAAK DOET OVER DE
VORDERING - WETTIGHEID - VOORWAARDE.
3º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - GERECHT - SAMENSTELLING
VAN DE ZETEL - BESLISSING ALVORENS RECHT TE DOEN - HEROPENING VAN HET DEBAT TENEINDE
EEN PARTIJ TE DAGVAARDEN - LATERE BESLISSING DIE UITSPRAAK DOET OVER DE VORDERING DEZELFDE RECHTERS.
1º en 2° Het eindvonnis moet, in beginsel, niet door dezelfde rechters worden gewezen als
degenen die zitting hebben gehouden tijdens het debat dat aan het vonnis alvorens recht
te doen is voorafgegaan of op het ogenblik van de uitspraak ervan1; dit is niet het geval
indien het vonnis alvorens recht te doen de heropening van het debat over een
welbepaald onderwerp beveelt, in welk geval het debat wordt voortgezet maar alleen
over het geschil dat door de rechter werd afgebakend; in een dergelijk geval, dient de
zetel uit dezelfde rechters te zijn samengesteld, tenzij het debat volledig wordt
hernomen2. (Art. 779 Ger.W.)
3º Een heropening van het debat, die wordt bevolen teneinde een partij te dagvaarden die
niet was gedagvaard, brengt geen enkele beperking met zich mee wat het onderwerp
van het debat betreft, maar heeft daarentegen tot doel dat het debat volledig en op
tegenspraak wordt hernomen voor een zetel waarvan artikel 779, eerste lid van het
Gerechtelijk Wetboek niet eist dat hij, in een dergelijk geval, uit dezelfde rechters is
samengesteld. (Art. 779, eerste lid Ger.W.)
(A. T. A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0741.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 1 april 2004 door de
Correctionele Rechtbank te Brussel in hoger beroep is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Overwegende dat het eindvonnis, in beginsel, niet door dezelfde rechters moet
worden gewezen als degenen die zitting hebben gehouden tijdens het debat dat
aan het vonnis alvorens recht te doen is voorafgegaan of op het ogenblik van de
uitspraak ervan;
1 Zie Cass., 9 april 1981, A.C. 1980-1981, 910.
2 Zie Cass., 31 jan. 2002, A.R. C.99.0332.N, nr. 71.
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Dit is niet het geval indien het vonnis alvorens recht te doen de heropening van
het debat over een welbepaald onderwerp beveelt, in welk geval het debat wordt
voortgezet maar alleen over het geschil dat door de rechter werd afgebakend; dat
in een dergelijk geval, de zetel uit dezelfde rechters dient te zijn samengesteld,
tenzij het debat volledig wordt hernomen;
Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat het debat een aanvang nam op
de terechtzitting van de correctionele rechtbank van 26 maart 2003, voor een zetel, samengesteld uit de rechters Niemegeers, Van Wilder en Colinet, terwijl de
gedaagde M.A. niet verscheen, noch iemand in zijn naam, bij gebrek aan dagvaarding;
Dat de aldus samengestelde rechtbank, bij vonnis van 23 april 2003, de heropening van het debat heeft bevolen teneinde de partij die niet verschenen is te
dagvaarden, en met het oog daarop het onderzoek van de zaak sine die heeft verdaagd;
Overwegende dat een heropening van het debat, die wordt bevolen teneinde
een partij te dagvaarden die niet was gedagvaard, geen enkele beperking met
zich meebrengt wat het onderwerp van het debat betreft, maar daarentegen tot
doel heeft dat het debat volledig en op tegenspraak wordt hernomen voor een zetel waarvan artikel 779, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek niet eist dat hij,
in een dergelijk geval, uit dezelfde rechters is samengesteld;
Overwegende dat op de terechtzitting van 21 november 2003, de rechtbank
was samengesteld uit de rechters Niemegeers, Eloy en Jamar; dat de nieuwe zetel, na te hebben vastgesteld dat de rechtspleging ditmaal regelmatig was verlopen, aangezien gedaagde door zijn advocaat was vertegenwoordigd, de identiteit
van de comparanten heeft gecontroleerd en het verslag van de voorzitter heeft
gehoord alsmede de pleidooien en de replieken van elk van de partijen, alsook
het advies van het openbaar ministerie;
Dat daarenboven, eiser een aanvullende conclusie in hoger beroep heeft neergelegd waarin hij de rechtbank verzocht hem "het voordeel dat hij met zijn vorige conclusie had verkregen, toe te kennen, maar tevens rekening te houden met
de aanpassing van de tegemoetkomingen van het ziekenfonds"; dat het bestreden
vonnis verwijst naar zijn hoofdconclusie en aanvullende conclusie; dat eiser dus
de eerder neergelegde conclusie voor de nieuwe zetel heeft hernomen, met de
hierboven vermelde precisering;
Dat, ook al wordt een dergelijke herneming niet als dusdanig vermeld wat de
conclusie van verweerster betreft, zij niettemin kan worden afgeleid uit de reden
waarom de heropening van het debat werd bevolen en uit de verwijzing van de
rechtbank zowel naar voormelde conclusie, die in het bestreden vonnis wordt
vermeld, als naar het pleidooi van de advocaat die de in het proces-verbaal van
de terechtzitting van 21 november 2003 vermelde conclusie heeft ondertekend;
Dat, tenslotte, verweerder niet opnieuw een conclusie diende te nemen, aangezien hij er geen had neergelegd;
Dat het middel bijgevolg niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel:
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Wat beide onderdelen samen betreft:
Overwegende dat eiser in de door hem op de terechtzittingen van de correctionele rechtbank van 26 maart en 21 november 2003 neergelegde conclusie vroeg
dat hem akte zou worden verleend van het fiscale en sociale voorbehoud dat hij
had gemaakt wat betreft de vergoedingen die hij had geëist tot herstel van de
door hem geleden tijdelijke en blijvende materiële schade, en die hij had berekend op grond van het loon dat hij beweerde te hebben ontvangen vóór het ongeval;
Overwegende dat het vonnis de verweerders veroordeelt tot betaling van een
schadevergoeding aan eiser, de beslissing van de eerste rechter bevestigt wat betreft het door de deskundige gemaakte voorbehoud, en, "na elke meer uitgebreide
of andersluidende conclusie te hebben verworpen, (...) de vordering [van eiser],
voor het overige, afwijst";
Overwegende dat de appèlrechters aldus, uitspraak doen over de vordering tot
het verlenen van akte van fiscaal en sociaal voorbehoud door deze te verwerpen;
Dat die beslissing steunt op gronden waarin de appèlrechters uiteenzetten dat
eiser geen daadwerkelijk inkomensverlies aantoonde;
Dat het vonnis dus noch artikel 149 van de Grondwet, noch artikel 1138, 3°
van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
20 oktober 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Gérard en De Bruyn.

Nr. 492
2° KAMER - 20 oktober 2004

1º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING OVERLIJDEN VAN DE INVERDENKINGGESTELDE VOORALEER DE ZAAK BIJ DE BODEMRECHTER IS
AANHANGIG GEMAAKT - RECHTVERKRIJGENDEN - GEVOLG.
2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
(BIJZONDERE REGELS) - STRAFVORDERING - OVERLIJDEN VAN DE INVERDENKINGGESTELDE
VOORALEER DE ZAAK BIJ DE BODEMRECHTER IS AANHANGIG GEMAAKT - RECHTVERKRIJGENDEN GEVOLG.
3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN
VERDACHTE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING -
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BURGERLIJKE PARTIJEN - CASSATIEBEROEP - OVERLIJDEN VAN DE INVERDENKINGGESTELDE GEVOLG.
4º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT VERWIJZING HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING BEVOEGDHEID.
5º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT VERWIJZING HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING STRAFVORDERING - VERJARING - BEVOEGDHEID.
6º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — ALGEMEEN ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - HOGER BEROEP VAN DE
INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BEVOEGDHEID.
7º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - EENHEID VAN OPZET - VERSCHILLENDE
MISDRIJVEN - STRAFVORDERING - VERJARING - TERMIJNEN - AANVANG - LAATSTE STRAFBAAR FEIT
- VOORWAARDEN.
8º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — TERMIJNEN - AANVANG VERSCHILLENDE MISDRIJVEN - EENHEID VAN OPZET - LAATSTE STRAFBAAR FEIT - VOORWAARDEN.
9º ONDERZOEKSGERECHTEN - VERSCHILLENDE MISDRIJVEN - EENHEID VAN
OPZET - BEOORDELING - VOORWAARDEN.
10º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - EENHEID VAN OPZET ONDERZOEKSGERECHTEN - BEOORDELING - VOORWAARDEN.
1º en 2° Wanneer de inverdenkinggestelde is overleden vooraleer de zaak bij de
bodemrechter is aanhangig gemaakt, kan de burgerlijke rechtsvordering tegen zijn
rechtverkrijgenden niet meer worden voortgezet voor de strafrechter1.
3º Het overlijden van de inverdenkinggestelde tijdens het cassatiegeding ontneemt de
bestaansreden aan het cassatieberoep dat door de burgerlijke partijen is ingesteld tegen
het
door
de
kamer
van
inbeschuldigingstelling
gewezen
arrest
van
buitenvervolgingstelling2.
4º De kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, met
toepassing van artikel 135, §2 van het Wetboek van Strafvordering, dient geen uitspraak
te doen over de bezwaren, aangezien het hoger beroep waardoor de zaak bij haar was
aanhangig gemaakt, alleen grieven van nietigheid en niet-ontvankelijkheid aan haar had
voorgelegd3. (Art. 135, §2 Sv.)
5º en 6° Krachtens de artikelen 135, §2 en 235bis, §§3, 5 en 6 van het Wetboek van
Strafvordering, staat het aan de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak te doen, met
name, over de eventuele verjaring van de strafvordering4. (Artt. 135, §2 en 235bis, §§3, 5
en 6 Sv.)
7º en 8° Wanneer verschillende misdrijven de uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet
en aldus slechts één enkel misdrijf opleveren waarop alleen de zwaarste straf mag
1 Zie Cass., 22 feb. 1984, A.R. 3311, nr. 352 en 24 nov. 1992, A.R. 5584, nr. 749.
2 Zie Cass., 13 feb. 1967, A.C. 1967, 729; 23 nov. 1971, A.C. 1972, 302; 10 sept. 1974, A.C. 1975, 28
en 18 sept. 1990, A.R. 4541, nr. 31.
3 Zie Cass., 29 jan. 2003, A.R. P.02.1368.F, nr. 64.
4 Zie Cass., 24 sept. 2002, A.R. P.02.0853.N, nr. 476.
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worden toegepast, begint de verjaring van de strafvordering t.a.v. het geheel van de
feiten pas te lopen vanaf de dag van het laatste van die feiten op voorwaarde dat het
laatste, niet verjaarde feit bewezen is gebleven en dat elk eerder gepleegd strafbaar feit
behoudens stuiting of schorsing van de verjaring niet van het later gepleegde strafbaar
feit is gescheiden door een tijdsspanne die langer is dan de verjaringstermijn 5. (Art. 65
Sw.; Artt. 21 tot 25 V.T.Sv.)
9º en 10° Krachtens artikel 65 van het Strafwetboek, is de vaststelling dat verschillende
misdrijven uit hetzelfde misdadig opzet voortvloeien, slechts aan de bodemrechter
voorbehouden in zoverre de uit te spreken straf dient te worden bepaald; die bepaling
verbiedt de onderzoeksgerechten die moeten nagaan of de strafvordering al dan niet is
verjaard, dus niet om, op grond van een beoordeling die niet bindend is voor de
feitenrechter, te beslissen dat de feiten, in de veronderstelling dat zij bewezen zouden
zijn, een collectief misdrijf opleveren door eenheid van opzet zodat de verjaring slechts
begon te lopen vanaf het ogenblik dat het laatste misdrijf werd gepleegd. (Art. 65 Sw.;
Artt. 135, §2 en 235bis Sv.)
(B. e.a. T. G. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0742.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, dat op 25 februari 2004 door
het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Iedere eiser heeft een memorie neergelegd, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht. De vier middelen die door de eerste eiser worden aangevoerd zijn identiek aan de vier middelen die door de tweede
worden aangevoerd.
IV. Beslissing van het Hof
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, die door Cl.-V. G., M. L. R. en J. G.,
optredend in de hoedanigheid van rechtverkrijgenden van Cl. G., tegen het cassatieberoep wordt aangevoerd:
Overwegende dat, aangezien Cl. G. was overleden vooraleer de zaak bij de bodemrechter was aanhangig gemaakt, de burgerlijke rechtsvordering tegen zijn
rechtverkrijgenden niet meer kan worden voortgezet voor de strafrechter;
Dat het cassatieberoep geen bestaansreden meer heeft;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid die door de verweerders H. D., R. M.
en D.G. tegen het eerste onderdeel van het eerste middel wordt aangevoerd:
Overwegende dat de verweerders aanvoeren dat de kritiek van de eisers zonder
belang is aangezien de appèlrechters hebben beslist dat er voor de meest recente
5 Zie Cass., 27 maart 1984, A.R. 7628, nr. 428 en 5 april 1996, A.94.0002.F, nr. 111.
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feiten geen voldoende bezwaren bestonden;
Overwegende evenwel dat de onwettigheid waardoor, de interpretatie die de
appèlrechters van artikel 65 van het Strafwetboek hebben gegeven, volgens de
eisers, zou zijn aangetast, van dien aard is dat ze het onderzoek, door de kamer
van inbeschuldigingstelling, van het geheel van de in de vorderingen bedoelde
telastleggingen ongeldig maakt, aangezien die heeft verklaard gehouden te zijn
om voor elke telastlegging afzonderlijk na te gaan of ze verjaard was;
Dat daarenboven de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij de zaak aanhangig was gemaakt, met toepassing van artikel 135, §2 van het Wetboek van
Strafvordering, geen uitspraak diende te doen over de bezwaren, aangezien de
hogere beroepen waardoor de zaak bij haar was aanhangig gemaakt, alleen grieven van nietigheid en niet-ontvankelijkheid aan haar had voorgelegd;
Dat, bijgevolg, de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het eerste middel:
Eerste onderdeel:
Overwegende dat het krachtens de artikelen 135, §2 en 235bis, §§3, 5 en 6 van
het Wetboek van Strafvordering, aan de kamer van inbeschuldigingstelling staat
uitspraak te doen, met name, over de eventuele verjaring van de strafvordering;
Overwegende dat, wanneer verschillende misdrijven de uitvoering zijn van een
zelfde misdadig opzet en aldus slechts één enkel misdrijf opleveren waarop alleen de zwaarste straf mag worden toegepast, de verjaring van de strafvordering
t.a.v. het geheel van de feiten, pas begint te lopen vanaf de dag van het laatste
van die feiten op voorwaarde dat het laatste, niet verjaarde feit bewezen is gebleven en dat elk eerder gepleegd strafbaar feit behoudens stuiting of schorsing van
de verjaring niet van het later gepleegde strafbaar feit is gescheiden door een
tijdsspanne die langer is dan de verjaringstermijn;
Overwegende dat, krachtens artikel 65 van het Strafwetboek, de vaststelling
dat verschillende misdrijven uit hetzelfde misdadig opzet voortvloeien, slechts
aan de bodemrechter is voorbehouden in zoverre de uit te spreken straf dient te
worden bepaald;
Dat die bepaling de onderzoeksgerechten die moeten nagaan of de strafvordering al dan niet is verjaard, dus niet verbiedt om, op grond van een beoordeling
die niet bindend is voor de feitenrechter, te beslissen dat de feiten, in de veronderstelling dat zij bewezen zouden zijn, een collectief misdrijf opleveren door
eenheid van opzet zodat de verjaring slechts begon te lopen vanaf het ogenblik
dat het laatste misdrijf werd gepleegd;
Overwegende dat het bestreden arrest niettemin beslist dat het alleen aan de
vonnisgerechten staat om het bestaan van eenheid van opzet vast te stellen;
Dat de kamer van inbeschuldigingstelling hieruit afleidt dat, wat de verjaring
betreft, zij verplicht was om elk van de vervolgde misdrijven afzonderlijk te onderzoeken;
Dat het arrest aldus aan artikel 65 van het Strafwetboek een draagwijdte toekent die het niet bezit en het bijgevolg schendt;
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Dat het onderdeel in dat opzicht gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet in de zaak
van Cl. G.;
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het anders samengestelde Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling.
20 oktober 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. J. Vossen, Brussel, P. Chomé, Brussel, O. Bastyns, Brussel, J.-P. Bours,
Luik en O. Klees, Brussel.

Nr. 493
2° KAMER - 20 oktober 2004

1º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - WETTIGHEID
- BIJZONDERE MOTIVERINGSVERPLICHTING - STRAFVORDERING DIE TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE
POLITIERECHTBANK BEHOORT - CORRECTIONELE RECHTBANK IN HOGER BEROEP - STRAFFEN VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN EN ANDERE STRAFFEN - ANDERE STRAFFEN - ONTBREKEN
VAN MOTIVERINGSVERPLICHTING - MOTIVERING - TOEZICHT.
2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - STRAF - STRAF EN
MAATREGEL - BIJZONDERE MOTIVERINGSVERPLICHTING - STRAFVORDERING DIE TOT DE
BEVOEGDHEID VAN DE POLITIERECHTBANK BEHOORT - CORRECTIONELE RECHTBANK IN HOGER
BEROEP - VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN EN ANDERE STRAFFEN - ANDERE STRAFFEN ONTBREKEN VAN MOTIVERINGSVERPLICHTING - MOTIVERING - WETTIGHEID - TOEZICHT.
3º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - ALGEMEEN MOTIVERING - CORRECTIONELE RECHTBANK IN HOGER BEROEP.
4º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ART. 14 - ART. 14, §3, G STRAFZAKEN - BEKLAAGDE - RECHT OP STILZWIJGEN - TOEPASSING.
1º en 2° De correctionele rechtbank moet in hoger beroep slechts de redenen aangeven
waarom zij een vervallenverklaring van het recht om een voertuig te besturen uitspreekt
alsook de redenen die de duur ervan verantwoorden 1; wanneer zij evenwel de redenen
aangeeft voor de keuze en de maat van de andere straffen die zij oplegt, moet het Hof
van cassatie de wettigheid ervan nagaan2. (Artt. 163 en 195 Sv.)

1 Zie Cass., 4 okt. 2000, A.R. P.99.0196.F, nr. 514.
2 Zie Cass., 6 mei 1997, A.R. P.96.0881.N, nr. 218.
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3º en 4° De eerbiediging van het recht op stilzwijgen bindt de rechter slechts in zoverre hij
uitspraak doet over de gegrondheid van de beschuldiging; de rechter mag, na de
beklaagde schuldig te hebben verklaard, waarna hij de aard en de maat van de straf met
redenen moet omkleden, zonder dat hij dit recht van verdediging van beklaagde schendt,
alle gegevens eigen aan diens persoon in aanmerking nemen, met name het ontbreken
van spijt, op voorwaarde dat hij niet de wijze bestraft waarop beklaagde zich heeft
verdedigd3. (Art. 14, §3, g I.V.B.P.R.)
(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0982.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 5 mei 2004 door de Correctionele Rechtbank te Neufchâteau, in hoger beroep is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Overwegende dat in strafzaken, wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel
bepaalt, de bodemrechter de bewijswaarde van de hem regelmatig voorgelegde
gegevens waarop hij zijn overtuiging grondt en die de partijen vrijelijk hebben
kunnen tegenspreken, beoordeelt in feite;
Dat het middel niet ontvankelijk is, in zoverre het kritiek uitoefent op die beoordeling door de appèlrechters of in zoverre het onderzoek ervan een onderzoek
van feitelijke gegevens vereist, waarvoor het Hof van Cassatie niet bevoegd is;
Overwegende dat, aangezien eiseres in haar conclusie de appèlrechters niet
verzocht om de aanstelling van een deskundige, zij niet verplicht waren de redenen van hun weigering op te geven; dat het vonnis, voor het overige, antwoordt
op de conclusie van eiseres betreffende de afwezigheid van of althans de onzekerheid over bewijskrachtige materiële aanwijzingen, door hiertegen andere of
ermee strijdige gegevens aan te voeren; dat de appèlrechters aldus hun beslissing
regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel:
Overwegende dat de correctionele rechtbank in hoger beroep slechts de redenen moet aangeven waarom zij een vervallenverklaring van het recht om een
voertuig te besturen uitspreekt alsook de redenen die de duur ervan verantwoorden; dat, wanneer zij de redenen aangeeft voor de keuze en de maat van de ande3 Zie Cass., 16 nov. 1993, A.R. 5223, nr. 463 en 19 mei 1999, A.R. P.99.0087.F, nr. 294.
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re straffen die zij oplegt, het Hof van Cassatie de wettigheid ervan moet nagaan;
Overwegende dat het vonnis, door te oordelen dat "de door de eerste rechter
opgelegde straffen passend zijn", de motivering van de politierechter overneemt,
niet alleen wat de straf van vervallenverklaring betreft, maar ook wat betreft de
beslissing "om de gepleegde feiten streng te bestraffen wegens de ernst ervan en
het gebrek aan spijt bij [eiseres]"; dat deze aanvoert dat die laatste grond haar
recht op stilzwijgen, dat wordt gewaarborgd door artikel 14.3.g van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, schendt;
Overwegende dat de eerbiediging van het recht op stilzwijgen de rechter
slechts bindt in zoverre hij uitspraak doet over de gegrondheid van de beschuldiging; dat de rechter, na de beklaagde schuldig te hebben verklaard, waarna hij de
aard en de maat van de straf met redenen moet omkleden, zonder dat hij dit recht
van verdediging van beklaagde schendt, alle gegevens, eigen aan diens persoon,
in aanmerking mag nemen, met name het ontbreken van spijt, op voorwaarde dat
hij, zoals te dezen, niet de wijze bestraft waarop beklaagde zich heeft verdedigd;
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 eiseres in de kosten.
20 oktober 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. C. Bleret, Neufchâteau.

Nr. 494
2° KAMER - 20 oktober 2004

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.3 - ART. 6.3.D - VERZOEK OM AANVULLENDE ONDERZOEKSVERRICHTINGEN BEOORDELING DOOR DE BODEMRECHTER.
2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET
RECHT VAN VERDEDIGING - VERZOEK OM AANVULLENDE ONDERZOEKSVERRICHTINGEN BEOORDELING DOOR DE BODEMRECHTER.
3º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER STRAFZAKEN - VERZOEK OM AANVULLENDE ONDERZOEKSVERRICHTINGEN.
4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - EERLIJK PROCES - SCHENDING - HOF VAN ASSISEN - BEHANDELING TER
ZITTING - DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID VAN DE VOORZITTER - VOORONTWERP VAN DE VRAGEN DIE

1644

HOF VAN CASSATIE

20.10.04 - Nr. 494

AAN DE JURY WORDEN OVERHANDIGD.

5º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID VAN DE VOORZITTER - VOORONTWERP VAN DE VRAGEN DIE AAN DE
JURY WORDEN OVERHANDIGD - RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS ART. 6 - ART. 6.1 - EERLIJK PROCES - SCHENDING.
6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - EERLIJK PROCES - SCHENDING - HOF VAN ASSISEN - BEHANDELING TER
ZITTING - DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID VAN DE VOORZITTER - VOORONTWERP VAN DE VRAGEN DIE
AAN DE JURY WORDEN OVERHANDIGD - AANVULLENDE VRAAG BETREFFENDE EEN VERZWARENDE
OMSTANDIGHEID DIE NIET IN DE AKTE VAN INBESCHULDIGINGSTELLING STAAT VERMELD.
7º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID VAN DE VOORZITTER - VOORONTWERP VAN DE VRAGEN DIE AAN DE
JURY WORDEN OVERHANDIGD - AANVULLENDE VRAAG BETREFFENDE EEN VERZWARENDE
OMSTANDIGHEID DIE NIET IN DE AKTE VAN INBESCHULDIGINGSTELLING STAAT VERMELD - RECHTEN
VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6 - ART. 6.1 - EERLIJK PROCES SCHENDING.
1º, 2° en 3° Noch artikel 6.3.d van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden, noch het algemeen rechtsbeginsel van de
eerbiediging van het recht van verdediging, ontzeggen de bodemrechter de bevoegdheid
om de relevantie van een vordering tot het stellen van aanvullende
onderzoeksverrichtingen te beoordelen1. (Art. 6.3.d E.V.R.M.; Algemeen rechtsbeginsel
inzake het recht van verdediging)
4º en 5° Uit de omstandigheid alleen dat de voorzitter van het hof van assisen, wanneer hij
de bevoegdheid uitoefent die hij volgens artikel 268 van het Wetboek van Strafvordering
bezit, zonder verzet of opmerking vanwege de beschuldigde en diens raadsman, een
voorontwerp van vragen aan de juryleden heeft overhandigd vóór de sluiting van het
debat, kan geen schending van artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden worden afgeleid2. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
6º en 7° Uit de omstandigheid alleen dat een voorontwerp van vragen die de voorzitter van
het hof van assisen aan de gezworenen overhandigt vóór de sluiting van het debat, een
aanvullende vraag bevat betreffende een verzwarende omstandigheid die niet wordt
vermeld in de akte van inbeschuldigingstelling maar die uit het debat naar voren komt,
tegen welke vraag de partijen, die dienaangaande speciaal werden ondervraagd, hebben
verklaard geen enkel bezwaar te hebben, kan geen schending van artikel 6 van het
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
worden afgeleid. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
(A. e.a. T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1209.F)

I. Bestreden beslissingen
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten, die op 28 juni 2004, onder
1 Zie Cass., 2 jan. 1999, A.R. P.95.0127.N, nr. 2; 22 juni 1999, P.99.0716.N, nr. 384; 10 sept. 2002,
P.02.0496.N, nr. 433 en Cass., 7 okt. 1998, J.L.M.B. 1999, 232.
2 Zie Cass., 31 maart 1999, A.R. P.99.0286.F, nr. 196.
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de nummers 953 en 954, door de het Hof van Assisen van de provincie Henegouwen zijn gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop 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. Over het cassatieberoep, ingesteld tegen het arrest dat op 28 juni 2004 met
nummer 953 is gewezen en dat uitspraak doet over de strafvordering:
Over het middel:
Wat de drie onderdelen samen betreft:
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending van de Grondwet
aanvoert, niet ontvankelijk is bij gebrek aan nauwkeurigheid;
Overwegende dat eiser, in het eerste onderdeel, aanvoert dat de voorzitter van
het hof van assisen, door te weigeren de zaak naar een andere zitting te verdagen,
hem het recht heeft ontnomen om over voldoende tijd en faciliteiten te beschikken welke nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiser om dit uitstel heeft verzocht;
Dat het middel dat steunt op een bewering die niet wordt gestaafd met processtukken, wat dat betreft, feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het middel, in het tweede onderdeel, kritiek uitoefent op het
arrest alvorens recht te doen van 28 juni 2004, dat verklaarde dat er geen grond
was om de aanvullende onderzoeksverrichtingen te bevelen waarom eiser had
verzocht;
Overwegende dat noch artikel 6.3, d van het Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, noch het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging, de bodemrechter de bevoegdheid ontzeggen om de relevantie van een vordering tot het stellen van aanvullende onderzoeksverrichtingen te beoordelen;
Dat voormeld arrest beslist dat er geen grond is om de gevraagde verrichtingen
te bevelen, en daarbij, op grond van een feitelijke beoordeling, de redenen vermeldt waarom het hof van assisen van oordeel was dat die verrichtingen niet nuttig waren om de waarheid aan het licht te brengen, maar "zuiver dilatoir" waren;
Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
Overwegende, ten slotte, dat uit de omstandigheid alleen dat de voorzitter van
het hof van assisen, wanneer hij de bevoegdheid uitoefent die hij volgens artikel
268 van het Wetboek van Strafvordering bezit, zonder verzet of opmerking vanwege eiser en diens raadslieden, een voorontwerp van vragen aan de juryleden
heeft overhandigd vóór de sluiting van het debat, geen schending van artikel 6
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van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden kan worden afgeleid;
Dat een dergelijke schending, die in het derde onderdeel van het middel wordt
aangevoerd, evenmin kan afgeleid worden uit de aanwezigheid, in dit voorontwerp, van een aanvullende vraag betreffende een verzwarende omstandigheid die
niet wordt vermeld in de akte van inbeschuldigingstelling maar die uit het debat
naar voren komt, tegen welke vraag de partijen, die dienaangaande speciaal werden ondervraagd, hebben verklaard geen enkel bezwaar te hebben;
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;
B. Over het cassatieberoep dat op 7 juli 2004 werd ingesteld ter griffie van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen, werd overgeschreven onder het nummer
1207 van het repertorium, en gericht was tegen het arrest dat op 28 juni 2004 onder het nummer 954 was gewezen en uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerders:
Overwegende dat eiser geen enkel bijzonder middel doet gelden;
C. Over het cassatieberoep dat op 7 juli 2004 werd ingesteld in de gevangenis
te Bergen, op 9 juli 2004 werd overgeschreven onder het nummer 1223 van het
repertorium ter griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen en "op
burgerlijk vlak gericht was tegen het arrest dat op 24 juni 2004 door het Hof van
Assisen van de provincie Henegouwen werd gewezen en waarbij [eiser] werd
veroordeeld tot levenslange opsluiting":
Overwegende dat het hof van assisen, op 24 juni 2004, in de zaak van eiser,
geen andere arresten heeft gewezen dan deze met betrekking tot de samenstelling
van de rechtsprekende jury;
Dat het arrest, bedoeld in de verklaring van cassatieberoep dus het arrest is dat
op 28 juni 2004 onder het nummer 954 is gewezen, en uitspraak doet over de
burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerders;
Overwegende dat in strafzaken, behalve in het geval waarin artikel 40, vierde
lid van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken van toepassing is, in het geval van een regelmatige afstand of het geval
waarin nog cassatieberoep tegen een arrest tot verwijzing naar het hof van assisen mogelijk is na het veroordelend arrest, een partij geen tweede maal cassatieberoep kan instellen tegen dezelfde beslissing, ook al werd dit cassatieberoep ingesteld vooraleer het eerste cassatieberoep werd verworpen;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt eiser in de kosten.
20 oktober 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
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gever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. R. Yalombo, Brussel.

Nr. 495
1° KAMER - 21 oktober 2004

WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 —
REGLEMENTSBEPALINGEN — ART. 19 — ART. 19.2 - ARTIKEL 19.2.2° RICHTINGVERANDERING - VOORWAARDEN - GEVOLG.
Het vonnis dat oordeelt dat het voertuig dat een ander rechts inhaalt voorrang heeft, zonder
vast te stellen dat genoemd voertuig zich in de in het Wegverkeersreglement
omschreven omstandigheden bevindt om rechts te mogen inhalen en, bijgevolg, zonder
vast te stellen dat dit voertuig op normale wijze rijdt op de openbare weg in de zin van
artikel 19.2.2°, derde lid Wegverkeersreglement, verantwoordt zijn beslissing niet naar
recht. (Art. 19.2.2° Wegverkeersreglement 1975)
(F. T. AXA BELGIUM N.V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0488.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis dat op 17 december 2002 in hoger beroep gewezen is door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Overwegende dat, ingevolge artikel 16.3 van het Wegverkeers-reglement, inhalen enkel rechts mag geschieden wanneer de in te halen bestuurder zich niet alleen naar links heeft begeven, maar tevens te kennen heeft gegeven dat hij voornemens is links af te slaan of zijn voertuig op te stellen aan de linkerkant van de
openbare weg;
Overwegende dat, ingevolge artikel 19.2.2°, derde lid van het Wegverkeersreglement, de bestuurder die naar rechts afslaat en die wegens de plaatsgesteldheid
en de afmetingen van het voertuig of de lading zich naar links mag begeven, bij
die beweging de andere bestuurders die op normale wijze rijden op de openbare
weg die hij gaat verlaten, niet in gevaar mag brengen;
Overwegende dat het bestreden vonnis heeft aangenomen dat eiser wegens de
plaatsgesteldheid, zich naar links van de rijweg mocht begeven vooraleer rechts
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af te slaan, en vervolgens beslist heeft dat eiser aansprakelijk is voor het ongeval
omdat hij zijn rechtsafslaande beweging ingezet en vervolgd heeft zonder zich
ervan te vergewissen dat hij dit kon doen zonder de Opel, die hem rechts inhaalde en voorrang had, in gevaar te brengen;
Dat het bestreden vonnis, door aldus te oordelen dat de Opel die eiser rechts
inhaalde voorrang had, zonder vast te stellen dat genoemd voertuig zich in de in
artikel 16.3 van het Wegverkeersreglement omschreven omstandigheden bevond
om rechts te mogen inhalen en, bijgevolg, zonder vast te stellen dat die Opel op
normale wijze reed op de openbare weg in de zin van artikel 19.2.2°, derde lid
van het Wegverkeersreglement, de voornoemde wettelijke bepalingen schendt;
Dat, in zoverre, het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers, zitting
houdende in hoger beroep.
21 oktober 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Draps.

Nr. 496
1° KAMER - 21 oktober 2004

RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - SAMENSTELLING VAN
HET RECHTSCOLLEGE - UITSPRAAK - WETTIG VERHINDERDE RECHTER - ALLEENSPREKEND RECHTER
- VERVANGING.
Uit art. 779 Ger.W. volgt dat, wanneer een alleenrechtsprekende rechter wettig verhinderd
is een vonnis uit te spreken, het vonnis dat gewezen is door de rechter die hem voor de
uitspraak vervangt, nietig is wanneer niet is vastgesteld dat de wettig verhinderde
alleenrechtsprekende rechter heeft beraadslaagd1. (Art. 779 Ger.W.)
(F. T. L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0171.F)
1 Over de toepassing van art. 779, tweede lid, op het geval van een alleenrechtsprekende rechter die
wettig verhinderd is om een vonnis uit te spreken, zie Cass., 12 okt. 2001, A.R. C.99.0438.N, nr. 543;
zie Cass., 21 dec. 1988, A.R. 5599bis, nr. 245 en 5 jan. 1983, A.R. 2692, nr. 261.
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis dat op 27 januari 2004 in laatste
aanleg gewezen is door de vrederechter van het kanton Elsene.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middelen
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Derde onderdeel
Overwegende dat artikel 779, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat het vonnis enkel kan worden gewezen door het voorgeschreven aantal rechters, die alle zittingen over de zaak bijgewoond moeten hebben, een en ander op
straffe van nietigheid;
Overwegende dat luidens artikel 779, tweede lid van dat wetboek, 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;
Overwegende dat uit die bepalingen volgt dat, wanneer een rechter wettig verhinderd is een vonnis uit te spreken, het vonnis dat gewezen is door de rechter
die hem voor de uitspraak vervangt, nietig is wanneer niet is vastgesteld dat de
wettig verhinderde rechter heeft beraadslaagd;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
het debat gevoerd en gesloten is voor de toegevoegde vrederechter van het kanton Elsene, E. D., op de terechtzitting van 18 december 2003, en dat het vonnis
uitgesproken is op 27 januari 2004 "na beraadslaging" door de vrederechter van
het kanton Elsene, A. B., aangezien de rechter E. D. benoemd was tot "vrederechter van het eerste kanton Schaarbeek, op 24 december 2003";
Overwegende dat uit die gegevens weliswaar volgt dat rechter E. D. wettig
verhinderd was om het vonnis uit te spreken, maar dat uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat hij over dat vonnis heeft beraadslaagd;
dat genoemd vonnis bijgevolg nietig is;
Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
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Verwijst de zaak naar de vrederechter van het eerste kanton Brussel.
21 oktober 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Van Ommeslaghe.

Nr. 497
1° KAMER - 22 oktober 2004

VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTSINGANG TUSSENVORDERING TUSSEN PARTIJEN IN HET GEDING - BEGRIP.
De rechter is niet zonder rechtsmacht wanneer een partij vrijwillig is tussengekomen in het
geding, conclusies neemt en zich verdedigt ten aanzien van de andere partijen die tegen
haar hebben geconcludeerd nog voor zij tussenkwam in het geding, en de partijen
vervolgens voor de rechter verschijnen om een vonnis te vragen zonder op te werpen dat
de voortijdige vordering niet ontvankelijk zou zijn1. (Art. 809 Ger.W.)
(WINTERTHUR EUROPE VERZEKERINGEN N.V. e.a. T. D.G. e.a.)

ARREST

(A.R. C.02.0518.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 11 januari 2000 en op 25
april 2000 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
(...)
- de artikelen 13 tot en met 16, 700, 706, 807 tot 810, 812, 813, (...), 1138, 2° van het
Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen in het burgerlijk
geding (het beschikkingsbeginsel).
Aangevochten beslissingen
De appèlrechters heropenen in het bestreden arrest van 11 januari 2000 de debatten op
grond dat het hof van beroep zich vragen stelt over de toelaatbaarheid van de vorderingen
door de eisers bij conclusies ingesteld tegen verweerder op het ogenblik dat deze nog geen
partij was in het geding, en verklaren in het bestreden arrest van 25 april 2000 de door de
1 Zie P. VANLERSBERGHE, "De toelaatbaarheid van de tusseneis ingesteld bij conclusie tegen een
vrijwillig tussenkomende partij", noot onder Brussel, 27 juni 2000, Verkeersrecht 2001, (169) 170174.
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eisers tegen verweerder ingestelde vorderingen niet toelaatbaar op grond van de overwegingen dat:
"1. De procedure
Eerste aanleg
(...) dat de oorspronkelijke vordering, ingeleid door [tweede en derde eisers] bij dagvaarding op 9 december 1992 betekend aan [eerste eiseres], ertoe strekte veroordeling te
bekomen van [eerste eiseres] tot betaling van de som van 209.000 BEF, meer de vergoedende interesten vanaf 31 oktober 1991 aan [tweede eiseres], de som van 15.400 BEF,
meer de vergoedende interesten sedert 29 augustus 1991 aan [derde eiser], de gerechtelijke interesten en de kosten uit hoofde van de schadelijke gevolgen van een verkeersongeval van 29 augustus 1991;
(...) dat [eerste eiseres], bij conclusies op 26 maart 1993 ter griffie van de rechtbank van
eerste aanleg neergelegd een vordering instelde lastens [verweerder] waarbij zij veroordeling vorderde van [verweerder] tot betaling van de som van 256.112 BEF, vermeerderd
met de vergoedende interesten vanaf de uitbetaling, de gerechtelijke interesten en de kosten;
(...) [tweede eiseres] haar vordering, bij conclusies op 10 november 1993 ter griffie van
de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel neergelegd, heeft uitgebreid en [tweede en
derde eisers] bij deze conclusies eveneens een vordering ingesteld hebben lastens [verweerder] en de veroordeling vorderden solidair, in solidum of de ene bij gebreke aan de
andere van [eerste eiseres] en [verweerder] tot betaling aan [tweede eiseres] van de som
van 288.092 BEF, meer de vergoedende interesten sedert 31 oktober 1991, datum van betaling, aan [derde eiser] van de som van 15.400 BEF, meer de vergoedende interesten sedert 29 augustus 1991, de gerechtelijke interesten en de kosten;
(...) dat [verweerder], bij conclusies op 19 april 1994 ter griffie van de Rechtbank van
Eerste Aanleg van Brussel neergelegd, akte vroeg van zijn vrijwillige tussenkomst in de
procedure en de veroordeling vorderde van [eerste eiseres] tot betaling van de som van
115.327 BEF, te vermeerderen met de vergoedende interesten sinds 29 augustus 1991, de
gerechtelijke interesten en de kosten;
(...) dat de [in bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij], bij conclusies op 15
juli 1994 ter griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel neergelegd, akte vroeg
van haar vrijwillige tussenkomst en de veroordeling vorderde van [eerste eiseres] tot betaling van de som van 50.140 BEF te vermeerderen met de vergoedende interesten sinds 5
december 1991, de gerechtelijke interesten en de kosten;
(...) dat het bestreden vonnis alle ingestelde vorderingen ontvankelijk verklaarde maar
enkel de tegen [eerste eiseres] gerichte vorderingen gegrond verklaarde;
Beroep
(...) dat [eerste eiseres] om de hervorming van dit vonnis vraagt, dat zij het [hof van beroep] vraagt de lastens haar ingestelde vorderingen als ongegrond af te wijzen en haar
oorspronkelijke vordering gegrond te verklaren en bijgevolg [verweerder] te veroordelen
tot betaling van de som van 256.112 BEF, te vermeerderen met de vergoedende interesten
sinds de uitbetaling, de gerechtelijke interesten en de gerechtskosten;
(...) dat [tweede en derde eisers] om de bevestiging van het bestreden vonnis vragen en
in ondergeschikte orde, voor zover het [hof van beroep] zou oordelen dat het hoger beroep
van [eerste eiseres] gegrond is, incidenteel hoger beroep aantekenen en de veroordeling
vorderen van [eerste eiseres] en [verweerder] tot betaling solidair, in solidum of de ene bij
gebreke aan de ander, aan [tweede eiseres] van de som 288.092 BEF, meer de vergoedende interesten sedert 31 oktober 1991, datum van betaling en aan [derde eiser] van de som
van 15.400 BEF, meer de vergoedende interesten sedert 29 augustus 1991, de gerechtelij-
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ke interesten en de kosten;
(...) dat de [in bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] om de bevestiging
van het bestreden vonnis vraagt;
(...) dat [verweerder] eveneens om de bevestiging van het bestreden vonnis vraagt en
vraagt dat de door [tweede en derde eisers] ingestelde incidentele beroepen als ongegrond
zouden worden afgewezen.
3. Beoordeling
3.1. De vorderingen van [de eisers] lastens [verweerder].
(...) dat [de eisers] lastens [verweerder] een vordering hebben ingesteld op het ogenblik
dat [verweerder] geen partij was in het geding;
(...) dat de rechter, behoudens wettelijke uitzonderingen die hier niet terzake zijn zonder
rechtsmacht is om uitspraak te doen over een vordering die bij hem ingesteld wordt tegen
een persoon die geen partij is in het geding; dat deze regel van openbare orde is;
(...) dat noch artikel 864 Ger. W., noch artikel 867 Ger. W. terzake van toepassing zijn;
dat het immers niet gaat om een verzuimde of onregelmatig verrichte vorm van een proceshandeling maar over het feit dat een vordering wordt tegen iemand die geen partij is in
het geding;
(...) dat de door [de eisers] lastens [verweerder] ingestelde vorderingen dan ook als niet
toelaatbaar dienen te worden afgewezen; dat de eerste rechter deze vorderingen ten onrechte ontvankelijk heeft verklaard en het bestreden vonnis op dit vlak dient hervormd te
worden".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Artikel 700 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat hoofdvorderingen bij dagvaarding voor de rechter worden gebracht, onverminderd de bijzondere regels inzake vrijwillige verschijning en rechtspleging op verzoekschrift.
Deze regel met betrekking tot de rechtsingang ressorteert onder de gerechtelijke organisatie en raakt derhalve de openbare orde.
Terzake werd de hoofdvordering, dit is de vordering van tweede en derde eisers tegen
eerste eiseres bij dagvaarding gebracht voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel,
zodat de rechtsingang regelmatig verlopen was.
Verweerder kwam in het geding tussen bij verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst
van 19 april 1994. Over de regelmatigheid van deze tussenkomst overeenkomstig de artikelen 13 tot en met 16, 812 en 813 van het Gerechtelijk Wetboek bestond er geen betwisting.
Uit deze vaststellingen blijkt dat de rechtsingang regelmatig verlopen is en dat de eerste
rechter derhalve rechtsmacht had om uitspraak te doen over het gehele tussen partijen bestaande geschil. Minstens moet aangenomen worden dat de rechtsingang gebeurde door
vrijwillige verschijning van de partijen overeenkomstig artikel 706 van het Gerechtelijk
Wetboek, nu alle partijen de rechter vroegen uitspraak te doen over het gehele tussen partijen bestaande geschil.
De vaststelling dat eerste eiseres bij conclusie van 26 maart 1993 en tweede en derde
eisers bij conclusie van 10 november 1993 vorderingen instelden tegen verweerder op een
ogenblik dat deze nog niet vrijwillig was tussengekomen en derhalve nog geen partij was
in het geding, doet geen afbreuk aan de regelmatigheid van de rechtsingang. De eerste
rechter was immers regelmatig geadieerd door de dagvaarding en het verzoekschrift tot
vrijwillige tussenkomst. De vraag naar de ontvankelijkheid van de door eisers tegen verweerder ingestelde incidentele vorderingen raakt de openbare orde niet.
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Verweerder betwistte de ontvankelijkheid van de tegen hem ingestelde vorderingen
niet. Verweerder vroeg in zijn verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst immers niet enkel aan de eerste rechter uitspraak te doen over de door hem tegen eerste eiseres ingestelde vordering, maar vroeg tevens de door eisers tegen hem ingestelde vorderingen te verwerpen. Verweerder vroeg de eerste rechter derhalve uitspraak te doen over de gehele betwisting die tussen partijen bestond, met inbegrip van de vorderingen die eisers tegen verweerder hadden ingesteld.
Door de debatten te heropenen en partijen uit te nodigen om te concluderen over de
ontvankelijkheid van de vorderingen van de eisers tegen verweerder en door vervolgens
de vorderingen die de eisers voor de eerste rechter tegen verweerders instelden niet ontvankelijk te verklaren, werpen de appèlrechters een betwisting op die tussen partijen niet
bestond, en die de openbare orde niet raakt, noch van dwingend recht is en schenden zij
het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen in het burgerlijk geding, het beschikkingsbeginsel genoemd, onder meer verwoord in artikel 1138, 2° van het
Gerechtelijk Wetboek.
Door verder te beslissen dat de vorderingen die door de eisers werden ingesteld tegen
verweerder niet toelaatbaar zijn op grond dat zij werden ingesteld op het ogenblik dat verweerder geen partij was in het geding en de rechter zonder rechtsmacht is om uitspraak te
doen over een vordering die bij hem ingesteld wordt tegen een persoon die geen partij is
in geding, hoewel de rechtsingang op regelmatige wijze bij dagvaarding en verzoekschrift
tot vrijwillige tussenkomst gebeurde en alle partijen vonnis vroegen over het gehele geschil, met inbegrip van de vorderingen die de eisers tegen verweerder instelden, schenden
de appèlrechters de artikelen 13 tot en met 16, 700, 706, 812 en 813 van het Gerechtelijk
Wetboek.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Overwegende dat de rechter niet zonder rechtsmacht is wanneer een partij vrijwillig is tussengekomen in het geding, conclusies neemt ten aanzien van de andere partijen en zich verdedigt ten aanzien van de andere partijen die tegen haar
nog voor zij tussenkwam in het geding hebben geconcludeerd, en de betrokken
partijen vervolgens voor de rechter verschijnen om een vonnis te vragen zonder
op te werpen dat de voortijdige vordering niet ontvankelijk zou zijn;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de eisers voor de eerste rechter vorderingen hebben ingesteld tegen verweerder op het ogenblik dat verweerder nog
geen partij was in het geding; dat het arrest oordeelt dat de rechter zonder rechtsmacht is om uitspraak te doen over een vordering die bij hem is ingesteld tegen
een persoon die geen partij is in het geding;
Overwegende evenwel dat eveneens blijkt dat verweerder vrijwillig voor de
eerste rechter is tussengekomen nadat een conclusie tegen hem was genomen en
dat hij geconcludeerd heeft zonder op te komen tegen de ontvankelijkheid van de
vordering tegen hem gericht; dat de partijen voor de eerste rechter tijdens de
pleidooien hun standpunt hebben gehandhaafd;
Dat het arrest zodoende zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
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HET HOF,
Vernietigt de bestreden arresten;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde arresten;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
22 oktober 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: mevr. Bourgeois – Andersluidende conclusie2 van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Nelissen Grade.

Nr. 498
1° KAMER - 22 oktober 2004

OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
TUSSEN PARTIJEN - STRAFBEDING - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - POTENTIËLE SCHADE WERKELIJKE SCHADE.
De rechter die overeenkomstig art. 1231, §1, eerste lid B.W., zijn matigingsbevoegdheid
uitoefent, dient het bedrag van het strafbeding te verminderen tot het bedrag van de
potentiële schade, zonder dat het toegekende bedrag minder mag bedragen dan de
werkelijk geleden schade1.
(Dieren Bevrijdingsorganisatie Organisation for the Protection of Animals v.z.w. T. N.R.G. BELGIUM N.V.)

ARREST

(A.R. C.03.0088.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 september 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
2 Het O.M. was van mening dat het instellen van een vordering door het neerleggen van een
conclusie tegen een derde die (nog) geen partij is, een onregelmatige wijze van rechtsingang
uitmaakt, een regel miskent die onder de rechterlijke organisatie ressorteert (Cass., 30 okt. 1997, A.R.
C.96.0291.N, nr. 437) en de ontoelaatbaarheid van de vordering tot gevolg heeft.
1 S. STIJNS, "Contractualisering van sancties in het privaatrecht, inzonderheid bij contractuele
wanprestatie", R.W. 2001-2002, (1258) 1272, nr. 34; P. WÉRY, "Les pouvoirs du juge dans la nouvelle
loi relative aux clauses pénales", J.T. 2000, (615) 617, nr. 4 in fine.
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(...)
- de artikelen 1142, 1149, 1150, 1151, 1226, 1229 en 1231, §1 van het Burgerlijk Wetboek (de artikelen 1226 en 1231, §1, gewijzigd bij de wet van 23 november 1998).
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest ontbindt de overeenkomst van 4 december 1996 ten laste van eiseres en veroordeelt eiseres tot betaling aan verweerster van de som van 1.499,75 euro en
tot betaling van de som van 8.948,955 euro op de volgende gronden:
1.1. Beide partijen vorderen de ontbinding van de overeenkomst met betaling van een
schadevergoeding lastens de andere partij.
Verweerster, die elke tekortkoming in haren hoofde betwist, stelt dat de overeenkomst
lastens eiseres dient ontbonden te worden wegens laattijdige betaling van de vervallen
facturen.
Eiseres stelt daarentegen dat verweerster schromelijk tekort gekomen is aan haar contractuele verplichting om een goed functionerende kopieermachine te hare beschikking te
stellen, zodat zij niet gehouden was tot betaling van kwestieuze facturen. Zij stelt dat zij
nu eens een defecte kopieermachine huurde en dan weer geen kopieermachine van verweerster in haar bezit had.
1.2. Voor het eerst in haar schrijven van 12 mei 1997, nadat zij werd aangemaand tot
betaling van de vervallen factuur, maakte eiseres melding van het feit dat het kopieertoestel defecten vertoonde.
Deze bewering, die zonder de minste twijfel voor de noodwendigheden van de zaak geopperd werd, komt niet ernstig over en wordt ontkracht door de elementen van het dossier.
In haar eerste brief van 26 april 1997 maakte eiseres de betaling van de achterstallige
facturen immers enkel afhankelijk van de teruggave van het in het kader van het eerste
contract "teveel betaalde bedrag" en het overbrengen van het toestel naar een andere
plaats (de poezenboot). In die brief was er geen sprake van een defect aan of een disfunctie van het toestel, wat zeker het geval zou zijn indien eiseres de factuur wenste te protesteren.
Ook in de periode waarin eiseres beweert met het toestel niets dan miserie gekend te
hebben, nl. de periode van februari tot mei 1997, bekloeg eiseres zich op geen enkel ogenblik over de gebrekkige of ontoereikende werking van het toestel.
Bovendien leert de technische fiche van het toestel dat tussen 26 februari 1997 en 19
maart 1997 met deze kopieermachine meer dan 12.300 kopieën gemaakt werden en op 20
maart 1997 nog eens 3.000 kopieën, zodat eiseres bezwaarlijk kan voorhouden dat ze in
het totaal hooguit 2.000 kopieën heeft kunnen nemen.
De eindstand dd. 15 mei 1997 toont aan dat met het toestel in drieënhalve maand
44.196 kopieën gemaakt werden, wat in tempore non suspecto nooit werd betwist, terwijl
de overeenkomst voorzag in een aantal van 30.000 kopieën per trimester. Beweren dat de
werking van het toestel ontoereikend was, mist dan ook elke grond.
Het feit dat eiseres werk heeft moeten uitbesteden bij derden bewijst niet noodzakelijk
dat het door verweerster ter beschikking gestelde toestel defect was of onvoldoende rendeerde. Werkoverlast en gespecialiseerde opdrachten kunnen er ook aan de basis van liggen.
Tot slot bewijzen de regelmatige tussenkomsten van de technische dienst van verweerster evenmin de gebrekkige staat van de kopieermachine.
Deze tussenkomsten - eiseres legt dienaangaande drie rapporten voor - zijn hoegenaamd niet abnormaal voor een kopieermachine met dergelijke graad van techniciteit. Het
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is niet ongewoon dat veelvuldig gebruik ervan aanleiding geeft tot technische problemen,
die opgelost worden in het kader van het onderhoudscontract.
Deze sporadische problemen geven eiseres trouwens niet automatisch het recht om de
betaling van de door haar verschuldigde facturen te staken.
Van het ter beschikking stellen van een gebrekkige machine is dan ook geen sprake,
minstens wordt hiervan het bewijs niet geleverd.
Meer nog, verweerster stelde alles in het werk om eiseres te helpen bij het zoeken naar
een oplossing voor de beweerde functionele problemen. Zo stelde zij bij het schrijven van
10 juni 1997 voor om bij het drukken van de volgende editie van het door eiseres uitgegeven tijdschrift een technicus af te vaardigen, doch eiseres is hier niet op ingegaan.
Van een aan verweerster toerekenbare disfunctie is dan ook geen sprake.
1.3. Tevergeefs voert eiseres, verwijzend naar haar schrijven van 14 augustus 1997, aan
dat verweerster tekort gekomen is aan haar plicht tot vervanging van het toestel, dat deze
op 15 mei 1997 bij haar had weggehaald.
Geen enkel dossierelement toont aan dat verweerster na 15 mei 1997 een nieuw toestel
heeft aangeboden ter vervanging van het teruggenomen kopieerapparaat, ook niet het
schrijven van 19 juni 1997, waarin eiseres een nieuw toestel weigerde. Uit dit schrijven,
waarin gerefereerd wordt naar de vervanging van het toestel op 4 december 1996, kan niet
ten genoege van recht afgeleid worden dat verweerster in vervanging van het teruggehaalde toestel een nieuw kopieermachine aanbood.
In tegendeel uit de samenlezing van de briefwisseling van partijen blijkt enkel dat eiseres de wens had uitgedrukt om het bewuste kopieertoestel te verhuizen naar de "poezenboot"; verzoek waarop verweerster is ingegaan (zie verhuisopdracht en schrijven van 10
juni 1997) en waartoe zij op 15 mei 1997 het toestel afhaalde.
Toen evenwel bleek dat dit toestel niet kon gedeponeerd worden op de poezenboot zonder speciale apparatuur, werd het toestel in het magazijn van verweerster ondergebracht in
afwachting van het akkoord van eiseres met het bestek, houdende de huurprijs voor de
speciale apparatuur nodig om het kopieertoestel aan boord van de poezenboot te brengen.
Aangezien deze naliet haar akkoord hiermee te betuigen, is de machine in het magazijn
van verweerster blijven staan, reden waarom verweerster eiseres bij aangetekend schrijven van 27 juni 1997 in gebreke stelde om het toestel aan te nemen op zijn nieuwe plaats
van bestemming.
Het is slechts na deze ingebrekestelling en meer bepaald bij schrijven van 14 augustus
1997 dat eiseres gewag maakte van de vervanging van de teruggehaalde kopieermachine.
Op 3 september 1997 sprak de raadsman van verweerster de beweringen van eiseres tegen en kwalificeerde de brief van 14 augustus 1997 als een poging om haar verplichting
tot betaling te ontlopen.
Het feit dat eiseres na 15 mei 1997 niet meer beschikte over een kopieertoestel is dan
ook uitsluitend te wijten aan het stilzitten van eiseres zelf.
De tegeneis strekkende tot ontbinding van de overeenkomst lastens verweerster is bijgevolg ongegrond.
1.4. Eiseres betwist niet dat de facturen met nr. 95876293, 95639026 en 97802153 onbetaald zijn gebleven.
Zij weigert factuur nr. 95876293 dd. 4 maart 1997 ten bedrage van 48.400 BEF (1.199,
80 euro) te betalen omdat de kopieermachine over de periode van februari tot mei niet
naar behoren functioneerde.
Om de hiervoor uiteengezette redenen weigert eiseres ten onrechte betaling van deze
factuur ...
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Factuur nr. 97802153 dd. 4 juni 1997 voor een bedrag van 12.100 BEF (299,95 euro) is
dan wel weer verschuldigd.
Het feit dat eiseres in de maanden juni tot en met augustus 1997 niet kon beschikken
over een kopieermachine, is zoals hiervoor werd uiteengezet, uitsluitend aan eiseres toe te
schrijven.
Eiseres, die naliet voormelde twee facturen te betalen, kwam tekort aan haar betaalverplichting, reden waarom de overeenkomst te haren laste dient ontbonden te worden ...
Verweerster vordert betaling van een verbrekingsvergoeding van 561.000 BEF
(13.906,82 euro), zijnde 85 pct. van de nog te vervallen huurgelden.
De contractueel bedongen verbrekingsvergoeding van 85 pct. komt buitensporig voor
ten aanzien van de potentiële schade zoals die bij de ondertekening van de overeenkomst
kan worden voorzien.
Het als strafbeding overeengekomen bedrag mag echter slechts een forfaitaire vergoeding zijn voor de schade die de schuldeiser kan lijden ten gevolge van het niet-nakomen
van de verbintenis door zijn schuldenaar.
Kwestieus schadebeding is ongenuanceerd, voorziet niet in een degressief percentage,
houdt geen rekening met de omvang van de nog te vervallen huurtermijnen, en voorziet
niet in een maximumbegrenzing. Het houdt bovendien geen rekening met de economische
residuwaarde van het kopieertoestel dat door verweerster werd teruggenomen.
Een dergelijk beding vertoont geen enkel vast verband met de schadeposten die verweerster opsomt.
Aangezien het strafbeding kennelijk het bedrag te boven gaat dat partijen konden vaststellen om de schade wegens de niet-uitvoering van de overeenkomst te vergoeden, bestaat er aanleiding tot de straf, die bestaat in het betalen van een bepaalde geldsom, te verminderen tot 361.000 BEF (8.498,95 euro), zijnde een billijke en passende vergoeding
voor de schade die verweerster geleden heeft ingevolge de vroegtijdige ontbinding van de
overeenkomst.
Grieven
1. Eerste onderdeel
Volgens artikel 1231, §1 van het Burgerlijk Wetboek kan de rechter ambtshalve of op
verzoek van de schuldenaar, de straf die bestaat in het betalen van een bepaalde geldsom
verminderen wanneer die som kennelijk het bedrag te boven gaat dat de partijen konden
vaststellen om de schade wegens de niet-uitvoering van de overeenkomst te vergoeden. In
geval van herziening kan de rechter de schuldenaar niet veroordelen tot een kleinere geldsom dan bij gebrek aan strafbeding verschuldigd zou zijn geweest.
Wanneer de rechter, in geval van herziening, de bedongen vergoedingen herleidt tot de
werkelijk geleden schade, dan kan hij die schade enkel ex aequo et bono ramen mits hij de
reden aangeeft waarom de door de schuldeiser voorgestelde berekeningswijze niet kan
worden aangenomen en tevens vaststelt dat het niet mogelijk is om de schade anders te
beoordelen.
De appèlrechter stelt vast dat het bedrag van het strafbeding kennelijk het bedrag te boven gaat dat partijen konden vaststellen om de schade wegens de niet uitvoering van de
overeenkomst te vergoeden en beslist dat er aanleiding toe bestaat die straf te verminderen
tot 361.000 BEF (8.948,95 euro), zijnde een billijke en passende vergoeding voor de schade die verweerster geleden heeft ingevolge de vroegtijdige ontbinding van de overeenkomst.
De appèlrechter heeft aldus de vergoeding voor de werkelijk geleden schade ex aequo
et bono begroot zonder vast te stellen dat het niet mogelijk is die schade op vaste gege-
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vens te berekenen. De appèlrechter heeft de bestreden beslissing aldus niet wettelijk gerechtvaardigd (schending van de artikelen 1142, 1149, 1150, 1151, 1226, 1229 en 1231,
§1 van het Burgerlijk Wetboek).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 1231, §1, eerste lid van het Burgerlijk
Wetboek, de rechter ambtshalve of op verzoek van de schuldenaar de straf die
bestaat in het betalen van een bepaalde geldsom kan verminderen, wanneer die
som kennelijk het bedrag te boven gaat dat de partijen konden vaststellen om de
schade wegens de niet-uitvoering van de overeenkomst te vergoeden;
Dat luidens het tweede lid van die bepaling, de rechter de schuldenaar niet kan
veroordelen tot een kleinere geldsom dan bij gebrek aan strafbeding verschuldigd zou zijn geweest;
Overwegende dat de rechter die aldus zijn matigingsbevoegdheid uitoefent, het
bedrag van het strafbeding dient te verminderen tot het bedrag van de potentiële
schade, zonder dat het toegekende bedrag echter minder mag bedragen dan de
werkelijk geleden schade;
Overwegende dat het onderdeel dat ervan uitgaat dat de rechter op grond van
artikel 1231, §1 van het Burgerlijk Wetboek verplicht is het bedrag van het strafbeding te verminderen tot de werkelijk geleden schade, berust op een onjuiste
rechtsopvatting;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
22 oktober 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Houtekier en Geinger.
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DUBBELE BETEKENING – VERSCHILLENDE WIJZEN – VERSCHILLENDE DATA – AANVANG.
3° CASSATIEMIDDELEN – BURGERLIJKE ZAKEN – BELANG – VERORDENING
(E.G.) - UITLEGGING – TOETSING AAN DE ARTT. 10 EN 11 G.W. - ONTVANKELIJKHEID.
4° EUROPESE UNIE – ALGEMEEN – VERORDENING VAN DE RAAD – UITLEGGING TOETSING AAN DE ARTT. 10 EN 11 G.W. - CASSATIEMIDDEL - ONTVANKELIJKHEID.
1° Wanneer de uitlegging van een bepaling van het E.G.-Verdrag of van een akte van de
instellingen van de gemeenschap, zoals de artikelen 4 tot en met 11 en 14 van de
Verordening nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000, voor het Hof van Cassatie
noodzakelijk is om zijn arrest te wijzen, vraagt het Hof in de regel het Hof van Justitie om
bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen1. (Art. 234 E.G.-Verdrag)
2° Indien de partij die eenrechterlijke beslissing betekent, die betekening doet uitvoeren
overeenkomstig de verschillende wijzen waartussen zij een keuze heeft, neemt, naar
nationaal recht, de termijn om hoger beroep in te stellen een aanvang bij de eerste
geldige betekening, en kan hoger beroep niet rechtsgeldig worden ingesteld tenzij het
geschiedt binnen de termijn die eerst eindigt2. (Art. 1051 Ger.W.)
3° en 4° Het cassatiemiddel dat schending aanvoert van de artt. 10 en 11 van de Grondwet
doordat de rechter een discriminerende uitlegging zou gegeven hebben van de
Verordening (E.G.) nr. 1384/2000 van de Raad van 29 mei 2000 is niet ontvankelijk3.
(Art. 167 G.W.)
(PLUMEX, vennootschap naar Portugees recht T. YOUNG SPORTS N.V.)

ARREST

(A.R. C.04.0043.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 september 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
─ de artikelen 1, 1°, 4 tot en met 11 en 14 van de Verordening (EG) nr. 1348/2000 van
de Raad van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (hierna in ‘t
kort: de verordening);
─ het gelijkheidsbeginsel en de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
1 Cass., 29 april 2002, A.R. S.01.0137.F, nr. 260.
2 Zie Cass., 4 nov. 1993, A.R. 9622, nr. 447.
3 Zie J. VELU, “Toetsing van de grondwettigheid en toetsing van de verenigbaarheid met verdragen”,
B.S. 1992, nr. 88; P. P OPELIER, “Ongrondwettige verdragen: de rechtspraak van het Arbitragehof
geplaatst in een monistisch tijdsperspectief”, R.W. 1994-95, 1076-1079; A. ALEN en F. MEERSSCHAUT,
“De Prejudiciële Vraagstelling aan het Arbitragehof” in De nieuwe wet op het Arbitragehof –
Documentatiemap CBR Universiteit Antwerpen 2003, nr. 4.
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─ de artikelen 40, lid 1, 48, 49, 50, lid 1, 52, 54, 55, inzonderheid 2°, 1050, lid 1, en
1051 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep verklaart het hoger beroep van eiseres niet ontvankelijk wegens
laattijdigheid en veroordeelt eiseres tot de kosten van het hoger beroep op grond van volgende redenen :
"(Verweerster) beroept zicht terecht op de laattijdigheid van het hoger beroep.
(Eiseres) is een vennootschap naar Portugees recht, waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is in Portugal, Parque Industrial Manuel da Mota, Lote 1-CP-3100-354 Pombal.
Uit de overgelegde stukken blijkt dat het beroepen vonnis aan (eiseres) werd betekend
overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EG) 1348/2000 van 9 mei 2000. Deze
betekening gebeurde op twee van de door de verordening voorziene wijzen:
- betekening (lees: verzending) op 12 oktober 2001 aan de Direcçao-Geral da Administraçao da Justiça, zijnde de door Portugal aangewezen ontvangende instantie. De afgifte
van de betekeningsakte gebeurde aan de postdienst op 12 oktober 2001.
Het ontvangstbewijs werd door de ontvangende instantie op 18 oktober 2001 terugbezorgd. De ontvangende instantie betekende het bestreden vonnis op 6 november 2001. Dit
betreft dus een betekening conform de artikelen 4 tot 7 van de verordening;
- betekening op 12 oktober 2001 per post. De afgifte van de betekeningsacte gebeurde
aan de postdienst op 12 oktober 2001. Het ontvangstbewijs werd door (eiseres) op 17 oktober 2001 terugbezorgd. Dit betreft dus een betekening conform artikel 14 van de verordening.
Portugal heeft verklaard geen enkel voorbehoud te maken nopens de toepassing van dit
artikel.
Niets verzet er zich tegen dat de betekening op verschillende wijzen geschiedt.
Beide betekeningswijzen zijn op een geldige wijze geschied.
Wanneer twee verschillende doch geldige betekeningswijzen zijn aangewend, dan is de
eerst verrichte betekening bepalend voor de aanvang van de termijn om hoger beroep in te
stellen. Terzake is dit de betekening die gebeurde conform artikel 14 van de verordening.
Krachtens artikel 1051, eerste lid, Ger. W. is de termijn om hoger beroep aan te tekenen
één maand te rekenen vanaf de betekening van het vonnis.
Terzake wordt de betekening geacht te zijn gebeurd door de afgifte van de akte aan de
postdienst tegen ontvangstbewijs (artikel 40, lid 1, Ger. W.); dit is op 12 oktober 2001.
Dit is de aanvangsdatum van de termijn (artikel 57, lid 1, Ger. W.).
De termijn wordt verlengd overeenkomstig artikel 55 Ger. W., waarnaar artikel 1051,
lid 3, Ger. W. verwijst. Terzake bedraagt de verlenging 30 dagen (artikel 55, lid 1-2°,
Ger. W.).
De termijn wordt gerekend van middernacht tot middernacht. Hij wordt gerekend vanaf
de dag na die van de akte of van de gebeurtenis welke hem doet ingaan, en omvat alle dagen, ook zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen (artikel 52, eerste lid, Ger. W.).
Voor de maanden wordt gerekend van de zoveelste dag tot de dag voor de zoveelste
(artikel 54 Ger. W.).
De dies a quo wordt niet (artikel 52 Ger. W.), de dies ad quem als vervaldag of laatste
dag van de termijn wordt wel in de termijn begrepen (artikel 53 Ger. W).
De beroepstermijn nam aldus in deze een aanvang daags na de betekening op 12 oktober 2001 om te eindigen op de vervaldag van 11 december 2001.
Er is bovendien geen sprake van overmacht of enige ongeldigheid in de betekening.
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Nu de appèlakte dateert van 17 december 2001, hetzij van na de vervaldag, is de termijn van artikel 1051, lid 1, Ger. W. overschreden en het hoger beroep laattijdig.
Nu (eiseres) in het ongelijk blijft gesteld, dient zij in de kosten van deze instantie te
worden verwezen" (zie arrest p. 2-5).
Grieven
1. Eerste onderdeel
1.1. Te dezen wordt niet betwist dat de verordening (EG) nr. 1348/2000 toepasselijk is
op de litigieuze betekening.
Gezegde verordening voorziet in meerdere mogelijkheden voor de betekening (en de
kennisgeving) in de ene lidstaat van een gerechtelijk stuk van de andere lidstaat in handelszaken (en in burgerlijke zaken).
Enerzijds organiseert zij in haar artikelen 4 tot en met 11 de verzending en betekening
(of kennisgeving) van een gerechtelijk stuk door tussenkomst van een verzendende instantie en een ontvangende instantie aangeduid door de lidstaten.
Anderzijds staat de verordening in haar artikelen 12 tot en met 15 andere wijzen van
verzending en betekening (of kennisgeving) van een gerechtelijk stuk toe. Een van de andere wijzen is de betekening rechtstreeks per post, zoals bepaald in artikel 14 van de verordening.
Naar luid van artikel 9, 1°, van de verordening is de datum van betekening (of kennisgeving) van artikel 7 (onverminderd artikel 8) de datum waarop betekening of kennisgeving overeenkomstig het recht van de aangezochte lidstaat is geschied.
Bijgevolg is artikel 40, lid 1, Ger. W. te dezen niet van toepassing.
1.2. Uit de bedoeling van de Verordening (EG) nr. 1348/2000 volgt dat de wijze bepaald bij voornoemde artikelen 4 tot en met 11 de hoofdwijze van verzending en betekening is. Daarentegen is de manier van betekening toegestaan bij gezegd artikel 14 één van
de ondergeschikte wijzen.
Dit wil zeggen dat de rechtstreekse betekening per post slechts toegestaan is in buitengewone omstandigheden en in ieder geval ondergeschikt is aan de wijze van verzending
en betekening door tussenkomst van de plaatselijke instanties zoals bepaald bij de artikelen 4 tot en met 11 van de verordening. De hoofdwijze van betekening heeft voorrang op
de ondergeschikte wijze. Bijgevolg, in geval van cumul van betekeningen overeenkomstig
de artikelen 4 tot en met 11 van de verordening, enerzijds, en rechtstreeks per post, anderzijds, zoals te dezen, heeft eerstgenoemde wijze voorrang. In dat geval is voor de bepaling
van de datum waarop de termijn van hoger beroep ingaat de datum van betekening overeenkomstig de hoofdwijze (de artikelen 4 tot en met 11 verordening) relevant en niet de
datum van betekening overeenkomstig de ondergeschikte wijze (te dezen : rechtstreeks
per post), zelfs indien deze laatst genoemde de eerste in tijd zou verricht zijn.
1.3. Het bestreden arrest stelt vast dat de litigieuze betekening aan eiseres, in Portugal,
van het Belgische vonnis a quo, gewezen door de rechtbank van koophandel, gebeurde op
twee wijzen:
- de eerste wijze : betekening aan eiseres op 6 november 2001 door de Portugese ontvangende instantie, conform de artikelen 4 tot 7 van de verordening;
- de tweede wijze : betekening per post, conform artikel 14 van de verordening, waarbij
de afgifte van de betekeningsakte aan de postdienst gebeurde op 12 oktober 2001 en het
ontvangstbewijs op 17 oktober 2001 door eiseres werd terugbezorgd.
1.4. Uit het voorgaande (zie nr. 1.2.) volgt dat voor de bepaling van de datum waarop
de termijn van hoger beroep voor eiseres inging te dezen de datum van betekening overeenkomstig de eerste wijze (artikel 4 tot en met 11 verordening) relevant is.
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Overeenkomstig artikel 9, 1° van de verordening is de datum van betekening deze
waarop de betekening overeenkomstig het recht van de aangezochte lidstaat, te dezen Portugal, is geschied.
Te dezen onderzoeken de appelrechters niet en stellen zij niet vast welke de datum van
betekening is overeenkomstig het Portugese recht.
Bijgevolg stellen zij niet op wettige wijze vast wanneer voor eiseres de termijn van hoger beroep inging en verstreek en beslissen zij onwettig dat het hoger beroep laattijdig en
om die reden onontvankelijk is.
1.5. Voor zoveel als nodig en indien het Hof van oordeel zou zijn dat een prejudiciële
vraag, waaromtrent de beslissing noodzakelijk is voor het wijzen van het arrest, wordt opgeworpen betreffende de uitlegging van de verordening (EG) nr. 1348/2000, past het om
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap te verzoeken, bij wijze van prejudiciële beslissing, uitspraak te doen over volgende vragen:
1. is de betekening bepaald bij de artikelen 4 tot en met 11 de hoofdwijze van betekening en de betekening rechtstreeks per post, bepaald in artikel 14, de ondergeschikte wijze
van betekening met dien verstande dat de eerstgenoemde wijze voorrang heeft op de
tweede genoemde wijze?
2. gaat, in geval van cumul van betekening overeenkomstig de artikelen 4 tot en met 11,
enerzijds, en rechtstreeks per post overeenkomstig artikel 14, anderzijds, voor de geadresseerde van de betekening, de termijn van hoger beroep in op de datum van de betekening
gedaan overeenkomstig de artikelen 4 tot en met 11 en niet op de datum van betekening
overeenkomstig artikel 14?
Besluit
Het hof van beroep oordeelt niet wettig dat de termijn van hoger beroep voor eiseres te
dezen inging op datum van de rechtstreekse betekening per post overeenkomstig artikel
14 van de verordening (EG) nr. 1348/2000 om reden dat deze betekening het eerst in tijd
was.
De termijn van hoger beroep ging te dezen evenwel in op datum van de hoger eerstgenoemde betekeningswijze, gedaan overeenkomstig de artikelen 4 tot en met 11 van de
verordening. Bijgevolg ging in casu de termijn van hoger beroep in op de datum waarop
de betekening overeenkomstig het Portugese recht was geschied.
Het bestreden arrest, dat anders oordeelt, nalaat te onderzoeken en vast te stellen welke
de datum van betekening was overeenkomstig het Portugese recht, en het hoger beroep
van eiseres laattijdig en om die reden onontvankelijk verklaart, is bijgevolg niet wettig
verantwoord (schending van alle in de aanhef van het middel aangevoerde wettelijke bepalingen).
2. Tweede onderdeel
2.1. Te dezen wordt niet betwist dat de verordening (EG) nr. 1348/2000 toepasselijk is
op de litigieuze betekening.
2.2. Gezegde verordening voorziet in meerdere mogelijkheden voor de betekening (en
de kennisgeving) in de ene lidstaat van een gerechtelijk stuk van de andere lidstaat in handelszaken (en in burgerlijke zaken).
Enerzijds organiseert zij in haar artikelen 4 tot en met 11 de verzending en betekening
(of kennisgeving) van een gerechtelijk stuk door tussenkomst van een verzendende instantie en een ontvangende instantie aangeduid door de lidstaten.
Anderzijds staat de verordening in haar artikelen 12 tot en met 15 andere wijzen van
verzending en betekening (of kennisgeving) van een gerechtelijk stuk toe. Een van de andere wijzen is de betekening rechtstreeks per post, zoals bepaald in artikel 14 van de ver-
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ordening.
Naar luid van artikel 9, 1° van de verordening is de datum van betekening (of kennisgeving) van artikel 7 (onverminderd artikel 8) de datum waarop betekening (of kennisgeving) overeenkomstig het recht van de aangezochte lidstaat is geschied.
2.3. Naar luid van artikel 14, lid 2 van de verordening kan elke lidstaat, overeenkomstig
artikel 23, lid 1, bepalen onder welke voorwaarden hij de betekening (of kennisgeving)
van gerechtelijke stukken per post aanvaardt. Portugal aanvaardt de betekening (of kennisgeving) van gerechtelijke stukken per post op voorwaarde dat zij wordt uitgevoerd bij
aangetekend schrijven met ontvangstbewijs.
Het bestreden arrest oordeelt dus onwettig dat Portugal heeft verklaard geen enkel
voorbehoud te maken nopens de toepassing van artikel 14 van de verordening (zie arrest
p. 4).
2.4. Met betrekking tot de rechtstreekse betekening per post bepaalt de verordening niet
uitdrukkelijk op welke datum de betekening is geschied. Uit de bedoeling van de verordening volgt evenwel dat de bepalingen vervat in de artikelen 4 tot en met 11 een algemene
draagwijdte hebben in die zin dat zij dienen getransponeerd te worden op de "andere wijzen van verzending en betekening", bepaald bij de artikelen 12 tot en met 15 van de verordening.
Meer bepaald dient artikel 9, 1°, van de verordening getransponeerd te worden op de
rechtstreekse betekening per post, bepaald bij artikel 14 van de verordening.
Hieruit volgt dat in geval van rechtstreekse betekening per post, de datum van betekening voor de geadresseerde van de betekening, deze is waarop de betekening overeenkomstig het recht van de aangezochte lidstaat, te dezen Portugal, is geschied.
Er anders over oordelen, zoals het bestreden arrest te dezen doet, brengt zonder redelijke verantwoording een verschil in behandeling teweeg naar gelang de betekening plaats
heeft overeenkomstig de artikelen 4 tot en met 11 van de verordening enerzijds of rechtstreeks per post overeenkomstig artikel 14 anderzijds in strijd met het gelijkheidsbeginsel
(artikel 10 en 11 Grondwet). Immers, in dat geval is de datum van betekening naargelang
het geval enerzijds de datum waarop de betekening overeenkomstig het recht van de aangezochte lidstaat is geschied (artikel 9, 1°, verordening) en anderzijds de datum waarop de
betekening overeenkomstig het recht van de lidstaat van herkomst is geschied (beslissing
van de appèlrechters).
Bijgevolg is artikel 40, lid 1 Ger. W. te dezen niet van toepassing.
2.5. Zelfs indien te dezen de betekening die het eerst werd uitgevoerd of de rechtstreekse betekening per post relevant zou zijn voor de bepaling van de datum waarop de termijn
van hoger beroep voor eiseres, geadresseerde van de betekening, inging, dan nog hadden
de appèlrechters voorafgaandelijk op wettige wijze dienen te onderzoeken en vast te stellen welke de datum van betekening was overeenkomstig het Portugese recht.
Op onwettige wijze oordelen zij evenwel dat terzake de betekening geacht wordt te zijn
gebeurd door de afgifte van de akte aan de postdienst tegen ontvangstbewijs overeenkomstig artikel 40, lid 1 Ger. W. (van België), met andere woorden : dat het recht van de Staat
van herkomst de datum van betekening bepaalt.
2.6. Voor zoveel als nodig en indien het Hof van oordeel zou zijn dat een prejudiciële
vraag, waaromtrent de beslissing noodzakelijk is voor het wijzen van het arrest, wordt opgeworpen betreffende de uitlegging van de Verordening (EG) nr. 1348/2000, past het om
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap te verzoeken, bij wijze van prejudiciële beslissing, uitspraak te doen over volgende vraag:
- is de datum van betekening, die voor de geadresseerde van de betekening in aanmerking moet worden genomen, ook in geval van rechtstreekse betekening per post overeen-
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komstig artikel 14, deze waarop de betekening overeenkomstig het recht van de aangezochte lidstaat is geschied?
Besluit
Het hof van beroep overweegt niet wettig dat terzake de betekening geacht wordt te zijn
gebeurd door de afgifte van de akte aan de postdienst tegen ontvangstbewijs overeenkomstig artikel 40, lid 1 Ger. W. (van België), met andere woorden : dat het recht van de Staat
van herkomst de datum van betekening bepaalt.
Ook in geval van rechtstreekse betekening per post, is de datum van betekening deze
waarop de betekening overeenkomstig het recht van de aangezochte lidstaat, te dezen Portugal, is geschied.
Het bestreden arrest, dat anders oordeelt, nalaat te onderzoeken en te bepalen welke de
datum van betekening was overeenkomstig het Portugese recht, en het hoger beroep van
eiseres laattijdig en om die reden onontvankelijk verklaart, is bijgevolg niet wettig verantwoord (schending van alle in de aanhef van het middel aangevoerde wettelijke bepalingen
en algemeen rechtsbeginsel).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het onderdeel zonder de door verweerster verweten onnauwkeurigheid, de geschonden wetsbepalingen aanwijst;
Overwegende dat de Verordening (EG) Nr. 1348/2000 van de Raad van 29
mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (hierna
Verordening genoemd), in haar artikelen 4 tot en met 11 de verzending en betekening of kennisgeving van een gerechtelijk stuk organiseert door tussenkomst
van een verzendende instantie en een ontvangende instantie aangeduid door de
lidstaten;
Dat, luidens artikel 14, lid 1, van de Verordening, elke lidstaat bevoegd is de
betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken aan zich in een andere lidstaat bevindende personen rechtstreeks per post te doen verrichten;
Dat, luidens artikel 14, lid 2, elke lidstaat, overeenkomstig artikel 23, lid 1, kan
bepalen onder welke voorwaarden hij de betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken per post aanvaardt;
Overwegende dat, naar het nationaal recht, indien de partij die een rechterlijke
beslissing betekent, die betekening doet uitvoeren overeenkomstig de verschillende wijzen waartussen zij een keuze heeft, de termijn om hoger beroep in te
stellen een aanvang neemt bij de eerste geldige betekening ; dat hoger beroep
niet rechtsgeldig kan worden ingesteld tenzij het geschiedt binnen de termijn die
eerst eindigt;
Overwegende dat de vraag rijst hoe in het communautaire recht deze wijzen
van betekening of kennisgeving zich ten opzichte van elkaar verhouden en welke
wijze bepalend is voor de vaststelling van de datum van betekening of kennisgeving in geval van cumulatie van betekeningen;
Dat die vraag slechts kan worden opgelost door een uitlegging van de artikelen
4 tot en met 11 en 14 van de Verordening;
Dat het Hof van Justitie bevoegd is om de vragen te beantwoorden die in het
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dictum sub 1 en 2 worden vermeld; dat het Hof op grond van artikel 68 en artikel
234, derde lid, van het EG-Verdrag in de regel een prejudiciële vraag moet stellen aan het Hof van Justitie;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel schending aanvoert van de artikelen 10 en 11
van de Grondwet doordat de appèlrechter een discriminerende uitlegging zou
hebben gegeven van de Verordening;
Dat de Verordening evenwel niet mag getoetst worden aan de Grondwet en
een onjuiste uitlegging ervan slechts zou kunnen leiden tot een schending van die
Verordening of een communautaire norm;
Overwegende dat het onderdeel verder aanvoert dat Portugal de kennisgeving
of betekening aanvaardt van gerechtelijke stukken per post op voorwaarde dat zij
wordt uitgeoefend bij aangetekende brief met ontvangstbewijs;
Dat eiseres evenwel hieruit geen enkel gevolg trekt en inzonderheid niet beweert dat de vorm niet rechtsgeldig was;
Overwegende dat het onderdeel voor het overige aan het arrest verwijt dat het
onderzocht noch vastgesteld heeft welke de respectieve data van betekening waren overeenkomstig het Portugese recht, maar niet aanvoert dat volgens het Portugese recht de datum van betekening een andere zou zijn dan die welke het arrest heeft aangenomen, dit is 12 oktober 2001, datum van afgifte aan de postdienst;
Dat het onderdeel in zoverre geen belang vertoont;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Houdt iedere nadere beslissing aan tot het Hof van Justitie uitspraak zal hebben gedaan over de navolgende vragen:
1. Is de betekening vermeld in de artikelen 4 tot en met 11 de hoofdwijze van
betekening en de betekening rechtstreeks per post, vermeld in artikel 14, een ondergeschikte wijze van betekening met dien verstande dat de eerstgenoemde wijze voorrang heeft op de tweede genoemde wijze, wanneer beide volgens de wettelijke bepalingen worden uitgevoerd?
2. Gaat, in geval van cumulatie van betekening overeenkomstig de artikelen 4
tot en met 11, enerzijds, en rechtstreeks per post overeenkomstig artikel 14, anderzijds, voor de geadresseerde van de betekening, de termijn van hoger beroep
in op de datum van de betekening gedaan overeenkomstig de artikelen 4 tot en
met 11 en niet op de datum van de betekening overeenkomstig artikel 14?
22 oktober 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Maes en De Gryse.

1666

HOF VAN CASSATIE

Nr. 500 - 22.10.04

Nr. 500
1° KAMER - 22 oktober 2004

1º CASSATIEBEROEP — TUCHTZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP - VEROORDELING TOT EEN TUCHTSTRAF - VERSCHILLENDE TELASTLEGGINGEN CASSATIEMIDDEL TEGEN EEN TELASTLEGGING - ONZEKERHEID OF VOOR DE OVERIGE FEITEN
DEZELFDE STRAF ZOU UITGESPROKEN ZIJN - ONTVANKELIJKHEID.
2º ADVOCAAT - TUCHTZAAK - VERSCHILLENDE TELASTLEGGINGEN - EEN ENKELE
TUCHTSTRAF - CASSATIEBEROEP - CASSATIEMIDDEL TEGEN EEN TELASTLEGGING - ONZEKERHEID
OF VOOR DE OVERIGE FEITEN DEZELFDE STRAF ZOU UITGESPROKEN ZIJN - ONTVANKELIJKHEID VAN
HET CASSATIEBEROEP.
3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - TOEPASSING VAN HET MILDERE
TUCHTRECHT.
4º ADVOCAAT - TUCHTZAAK - TUCHTRECHTELIJKE TEKORTKOMING - REGLEMENT VAN DE
NATIONALE ORDE - WERKING IN DE TIJD.
1º en 2° Het cassatieberoep tegen de beslissing van een tuchtraad van beroep van de
Orde van Advocaten die wegens meerdere telastleggingen samen een tuchtstraf heeft
uitgesproken, is niet onontvankelijk indien het cassatiemiddel alleen betrekking heeft op
de eerste telastlegging en het Hof oordeelt dat het niet vaststaat dat de door het middel
niet bedoelde fouten de uitgesproken tuchtstraf tot gevolg zouden hebben gehad1.
3º Er bestaat een algemeen rechtsbeginsel dat de toepassing van het mildere tuchtrecht
oplegt2. (Impliciete oplossing).
4º Geen tuchtstraf kan worden uitgesproken op grond van een bepaling van een reglement
van de Nationale Orde van advocaten die op het ogenblik van de uitspraak is opgeheven.
(Algemeen rechtsbeginsel van de toepassing van het mildere tuchtrecht)
(V. T. Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Brussel)

ARREST

(A.R. D.03.0021.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing van de tuchtraad van beroep
van de balies in het gerechtsgebied van het Hof van Beroep te Brussel op 29 september 2003 gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 15.1 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, opgemaakt te New York op 19 december 1966, goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981
1 Zie Cass., 6 mei 2004, A.R. D.03.0014.N, nr. 240.
2 Zie Cass., 18 feb. 2002, A.R. S.01.0138.N, nr. 115.
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(B.S., 6 juli 1983) (I.V.B.P.R.);
- artikel 2, tweede lid van het Strafwetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de terugwerkende kracht van de mildere strafwet, zoals bevestigd in artikel 15.1 van het I.V.B.P.R. en in artikel 2, tweede lid van het Strafwetboek;
- artikel 6 van het reglement inzake beroepsmatige samenwerking met niet-advocaten
aangenomen door de Orde van Vlaamse Balies op 22 januari 2003.
Aangevochten beslissingen
De bestreden beslissing berispt eiser wegens onder meer de eerste tenlastelegging, omschreven als "Inbreuk op artikel 8 van het Reglement van de Nationale Orde van Advocaten van 8 maart 1990 dat bepaalt: Alleen de Algemene Raad van de Nationale Orde kan
de andere vrije beroepen aanduiden waarmee de advocaten zich in België kunnen associëren of groeperen. Zelfs indien moet worden aangenomen dat de advocaten zich op grond
van het Europees recht - dat voorrang heeft op de voormelde bepaling - mogen organiseren via een geïntegreerde kostendelende samenwerkingsstructuur, dan nog moet vastgesteld worden dat U ter zake veel verder gaat door U te onderwerpen aan een multidisciplinaire structuur die de onafhankelijkheid van de advocaat in het gedrang brengt".
Grieven
De bestreden beslissing spreekt een enkele tuchtstraf uit wegens verschillende tenlasteleggingen en laat in het onzekere of volgens de raad van beroep, de uitgesproken straf voldoende was verantwoord door de tenlasteleggingen waarop het onderstaande middel geen
betrekking heeft.
Het middel, dat alleen betrekking heeft op de eerste tenlastelegging, is derhalve ontvankelijk.
De bestreden beslissing berispt eiser o.m. wegens de eerste tenlastelegging, namelijk
een inbreuk op artikel 8 van het Reglement van de Nationale Orde van Advocaten van 8
maart 1990.
Bedoeld artikel 8 van het Reglement van de Nationale Orde van Advocaten van 8 maart
1990 werd opgeheven door artikel 6 van het reglement inzake beroepsmatige samenwerking met niet-advocaten, aangenomen door de Orde van Vlaamse Balies op 22 januari
2003, dat bepaalt dat artikel 8 van het reglement "Uitoefening in samenwerking van het
beroep van advocaat" van 8 maart 1990 van de algemene raad van de Nationale Orde van
Advocaten wordt opgeheven voor alle advocaten van de balies die van de Orde van
Vlaamse Balies deel uitmaken.
Krachtens het algemeen rechtsbeginsel van de terugwerkende kracht van de mildere
strafwet, dat is neergelegd is de artikelen 15.1 I.V.B.P.R. en 2, tweede zin van het Strafwetboek dient, indien na het begaan van het strafbare feit, de wet mocht voorzien in de
oplegging van een lichtere straf, de overtreder daarvan te profiteren.
Dit beginsel van terugwerkende kracht geldt zowel voor de wet die een lichtere straf
oplegt, als voor de wet die aan een als misdrijf omschreven gedraging het strafbaar karakter ontneemt of de omschrijving van het strafbaar feit inperkt.
Meer algemeen geldt het beginsel volgens hetwelk de minst strenge strafwet terugwerkende kracht heeft, dat tevens van toepassing is in tuchtzaken, voor alles wat de toestand
van de beklaagde verbetert.
Artikel 6 van het reglement inzake beroepsmatige samenwerking met niet-advocaten,
aangenomen door de Orde van Vlaamse Balies op 22 januari 2003 verbetert de toestand
van eiser, die tuchtrechtelijk werd vervolgd wegens een inbreuk op artikel 8 van het Reglement van de Nationale Orde van Advocaten van 8 maart 1990, door laatstgenoemde ar-
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tikel op te heffen.
Derhalve komt aan artikel 6 van het reglement inzake beroepsmatige samenwerking
met niet-advocaten terugwerkende kracht toe.
De berisping die de bestreden beslissing uitspreekt wegens een inbreuk op artikel 8 van
het Reglement van de Nationale Orde van Advocaten van 8 maart 1990 miskent derhalve
het algemeen rechtsbeginsel van de terugwerkende kracht van de mildere strafwet en de
artikelen 15.1 van het I.V.B.P.R. en 2, tweede lid van het Strafwetboek, waarin dit algemeen rechtsbeginsel is neergelegd.
Door eiser te berispen wegens een inbreuk op artikel 8 van het Reglement van de Nationale Orde van Advocaten van 8 maart 1990 miskent de bestreden beslissing tevens artikel 6 van het reglement inzake beroepsmatige samenwerking met niet-advocaten, waarbij
de eerstgenoemde bepaling was afgeschaft.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de bestreden beslissing eiser berispt "in hoofde van de eerste, derde en vierde tenlastelegging welke bewezen worden verklaard";
Overwegende dat het middel enkel opkomt tegen de eerste tenlastelegging, namelijk een inbreuk op artikel 8 van het reglement van de Nationale Orde van advocaten van 8 maart 1990 dat bepaalt: "Alleen de algemene raad van de Nationale Orde kan de andere vrije beroepen aanduiden waarmee de advocaten zich in
België kunnen associëren of groeperen";
Dat het middel aanvoert dat voormeld artikel 8 is opgeheven door artikel 6 van
het reglement inzake beroepsmatige samenwerking met niet-advocaten van 23
januari 2003 en eiser op grond van de terugwerkende kracht van het mildere
tuchtrecht daarvan moest genieten;
Overwegende dat de bestreden beslissing oordeelt dat "de Tuchtraad terecht
van oordeel was dat er eenheid van opzet aanwezig is en dat de bewezen tenlasteleggingen in een zelfde kader thuishoren zodat slechts een straf dient te worden
uitgesproken";
Overwegende dat aldus niet vaststaat dat de door het middel niet bedoelde fouten de uitgesproken tuchtstraf tot gevolg zouden hebben gehad;
Overwegende dat de berisping uitgesproken is op grond van een bepaling van
het reglement van de Nationale Orde van advocaten van 8 maart 1990 die op het
ogenblik van de uitspraak reeds was opgeheven bij artikel 6 van het reglement
van de Orde van Vlaamse balies van 22 januari 2003;
Dat de tuchtrechtelijke overheid aan deze opheffing een terugwerkende kracht
had moeten verlenen;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt de bestreden beslissing;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing;
Veroordeelt de Staat in de kosten;

Nr. 500 - 22.10.04

HOF VAN CASSATIE

1669

Verwijst de zaak naar een anders samengestelde tuchtraad van beroep van de
balies van het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Brussel.
22 oktober 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: mevr. Bourgeois – Andersluidende conclusie3 van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 501
ALGEMENE VERGADERING - 22 oktober 2004

RECHTERLIJKE TUCHT - PLAATSVERVANGENDE RECHTER IN HET
VREDEGERECHT - STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING - WAARDIGHEID VAN HET AMBT ONTZETTING.
De plaatsvervangende rechter in het vredegerecht die bij een in kracht van gewijsde
getreden arrest is veroordeeld wegens misbruik van vertrouwen, heeft afbreuk gedaan
aan de waardigheid van zijn ambt en is niet meer waardig deel te nemen aan de
uitoefening van de rechterlijke macht1. (Artt. 404, 405 en 409 Ger.W.)
(Procureur-Generaal bij het Hof van Cassatie T. X.)

ARREST

(A.R. D.04.0011.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het Hof is overeenkomstig artikel 426 van het Gerechtelijk Wetboek in algemene vergadering bijeengekomen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft de ontzetting van X. uit zijn ambt
van plaatsvervangend vrederechter in het Vredegerecht van het Derde Kanton te
Y. gevorderd.
X. werd overeenkomstig artikel 423 van het Gerechtelijk Wetboek bij gerechtsbrief opgeroepen om in persoon te verschijnen op de terechtzitting van 22
oktober 2004 om 14.30 uur.
Hij is verschenen, bijgestaan door Mr. Jean Heyvaert, advocaat bij de balie te
Dendermonde.
De Heer X. heeft verzocht de zaak met gesloten deuren te behandelen.
II. Voorwerp van de vordering
De schriftelijke vordering van 28 juni 2004 van de Procureur-generaal luidt als
3 Het O.M. was van mening dat het middel op een onvolledige lezing van de bestreden beslissing
berustte. Reeds in de oproepingsbrief was afstand genomen van art. 8 van het Reglement van 8 maart
1990, en werd de gedraging waaromtrent eiser zich moest verantwoorden omschreven als de
onderwerping aan een multidisciplinaire structuur die de onafhankelijkheid van de advocaat in het
gedrang brengt; het is ook in die bewoordingen dat de tenlastelegging bewezen verklaard is.
1 Zie Cass., 6 mei 2004, A.R. D.04.0004.N, nr. 242; 12 juni 2003, A.R. D.03.0010.N, nr. 345; 15
nov. 2002, A.R. D.02.0020.N, nr. 608.
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volgt:
"Aan het Hof van Cassatie,
De procureur-generaal bij dit Hof betoogt het volgende.
X., advocaat, is bij koninklijk besluit van (...) benoemd tot plaatsvervangend
rechter in het Vredegerecht van het Derde Kanton Y. Op (...) heeft hij op de
openbare terechtzitting van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Y. de bij artikel 2
van het decreet van 20 juli 1831 voorgeschreven eed afgelegd.
Een in kracht van gewijsde gegaan arrest van (...) van de eerste kamer van het
Hof van Beroep te Y. heeft bewezen verklaard dat X. gelden die hem overhandigd zijn onder verplichting om ze terug te geven of ze voor een bepaald doel te
gebruiken of aan te wenden, bedrieglijk verduisterd of verspild heeft, namelijk in
de periode van 13 oktober 2000 tot 21 februari 2001, een bedrag van 867.220
oude frank, en begin 1998, een bedrag van 1.075.782 oude frank. Het hof van beroep veroordeelde hem tot een hoofdgevangenisstraf van zes maanden, met uitstel gedurende drie jaar, en tot een geldboete van 1.487,36 euro of een vervangende gevangenisstraf van twee maanden.
Uit het arrest en uit het strafonderzoek blijkt dat de veroordeelde de feiten der
tenlasteleggingen niet betwist, dat vaststaat dat hij zich de vermelde bedragen die
hij als advocaat had ontvangen om ze over te maken aan de personen voor wie ze
bestemd waren, wederrechtelijk heeft toegeëigend en voor private doeleinden
heeft aangewend, en dat de feiten uiting zijn van eenzelfde voortgezet delictueel
opzet.
Het hof van beroep oordeelde niet te kunnen ingaan op de vraag om de uitspraak van de veroordeling op te schorten gelet op de zwaarwichtigheid van de
feiten, de aanzienlijke bedragen die werden verduisterd en het misbruik dat de
veroordeelde gemaakt heeft van zijn functie als advocaat.
Bij de straftoemeting heeft het hof van beroep deze omstandigheden in aanmerking genomen, en ook het feit dat de veroordeelde de benadeelden gedurende
lange tijd allerlei uitvluchten heeft voorgehouden om in het bezit van de verduisterde gelden te kunnen blijven; in het voordeel van de veroordeelde werd rekening gehouden met zijn blanco strafrechtelijk verleden en met de omstandigheid
dat hij inmiddels, na de verkoop van zijn woning, de benadeelden schadeloos
heeft gesteld.
Uit de aard van de bewezen verklaarde feiten van misbruik van vertrouwen en
uit de beslissing die de opschorting van de uitspraak van de veroordeling afwijst,
blijkt dat X. afbreuk heeft gedaan aan de waardigheid van zijn ambt en het vertrouwen van de burgers in de rechterlijke macht heeft geschokt; hij is niet meer
waardig deel te nemen aan de uitoefening van de rechterlijke macht.
Gelet op de artikelen 152, tweede lid van de Grondwet, 404, 405, 409, 417 tot
en met 420 en 422 tot en met 426 van het Gerechtelijk Wetboek en 6.1 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden,
vordert de procureur-generaal dat het Hof, in algemene vergadering, na onderzoek uitspraak doende in openbare terechtzitting, X. uit zijn ambt van plaatsver-
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vangend rechter in het Vredegerecht van het Derde Kanton Y. ontzet en hem in
de kosten veroordeelt.
Brussel, 28 juni 2004.
Voor de procureur-generaal,
de advocaat-generaal,
get. G. BRESSELEERS"
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat X. bij koninklijk besluit van (...) is benoemd tot plaatsvervangend vrederechter in het Vredegerecht van het derde Kanton te Y. en dat hij
op (...) de eed, voorgeschreven bij artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831,
heeft afgelegd op de openbare terechtzitting van de eerste kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Y.;
Overwegende dat de in de vordering van de Procureur-generaal aangehaalde
feiten door het arrest van het Hof van Beroep te Y. van (...) dat in kracht van gewijsde is getreden, bewezen zijn;
Overwegende dat X. bij voormeld arrest, werd veroordeeld op grond dat hij
hem overhandigde bedragen onder verplichting om ze terug te geven of ze voor
een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden, bedrieglijk verduisterd of verspild heeft;
Overwegende dat het gedrag van de magistraat die anderen moet berechten,
boven elke verdenking verheven moet zijn;
Overwegende dat uit de bewezen feiten blijkt dat X. door zijn gedrag het vertrouwen van de rechtszoekende in de rechtsbedeling heeft aangetast;
Dat hij hierdoor afbreuk heeft gedaan aan de waardigheid van zijn ambt van
plaatsvervangend rechter en niet meer waardig is deel te nemen aan de uitoefening van de rechterlijke macht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Rechtdoende op tegenspraak, in openbare terechtzitting;
Gelet op de artikelen 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden, 152, tweede lid van de Grondwet en 404,
405, 409, 417 tot 420, 422 tot 424 en 426 van het Gerechtelijk Wetboek;
Ontzet X. uit zijn ambt van plaatsvervangend vrederechter in het Derde Kanton te Y.;
Veroordeelt hem in de kosten, tot heden begroot op nul euro.
22 oktober 2004 – Algemene Vergadering – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Heyvaert, Dendermonde.
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Nr. 502
1° KAMER - 22 oktober 2004

1º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - UITSPRAAK BIJ WEGE VAN EEN ALGEMENE EN ALS
REGEL GELDENDE BESCHIKKING - BESLISSING GEGROND OP DE RECHTSPRAAK - VERWIJZING NAAR
RECHTSPRAAK VAN HET HOF VAN CASSATIE.
2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - UITSPRAAK
BIJ WEGE VAN EEN ALGEMENE EN ALS REGEL GELDENDE BESCHIKKING - BESLISSING GEGROND OP
DE RECHTSPRAAK - VERWIJZING NAAR RECHTSPRAAK VAN HET HOF VAN CASSATIE.
3º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — BEWIJSVOERING —
TEKENEN OF INDICIËN VAN GEGOEDHEID - WETTELIJK VERMOEDEN - DRAAGWIJDTE.
4º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — BEWIJSVOERING —
VERMOEDENS - FEITELIJKE VERMOEDENS - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE
BODEMRECHTER - HOF VAN CASSATIE - TOETSING.
5º BEWIJS — BELASTINGZAKEN — VERMOEDENS - FEITELIJKE VERMOEDENS INKOMSTENBELASTINGEN - AANSLAGPROCEDURE - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE
BODEMRECHTER - HOF VAN CASSATIE - TOETSING.
1º en 2° De rechter die tot staving van zijn beslissing verwijst naar rechtspraak van het Hof
van cassatie in gelijkaardige zaken, kent aan deze rechtspraak geen algemene en als
regel geldende draagwijdte toe1. (Art. 6 Ger.W.)
3º Uit art. 341 W.I.B. (1992) volgt niet dat de belastbare inkomsten die op grond van het
vastgestelde indiciair tekort worden vastgesteld, vermoed worden voort te komen uit een
beroepsactiviteit; het behoort aan de administratie het bewijs te leveren dat deze
inkomsten een beroepsinkomen uitmaken aan de hand van de bewijsmiddelen die haar
krachtens art. 340 W.I.B. (1992) ter beschikking staan, hetgeen impliceert dat bedoeld
bewijs kan geleverd worden op grond van feitelijke vermoedens2. (Art. 341 W.I.B. 1992)
4º en 5° De bodemrechter stelt op onaantastbare wijze het bestaan vast van de feiten
waarop hij steunt; de gevolgen die hij daaruit afleidt als feitelijke vermoedens worden aan
zijn oordeel en beleid overgelaten en het is niet vereist dat die vermoedens noodzakelijk
uit die feiten volgen; het Hof gaat slechts na of de rechter het rechtsbegrip "feitelijke
vermoedens" niet heeft miskend en meer bepaald of hij uit de door hem vastgestelde
feiten geen gevolgtrekkingen heeft gemaakt die op grond van die feiten geenszins
kunnen worden verantwoord3. (Artt. 1349 en 1353 B.W.; Art. 340 W.I.B. 1992)
(P. e.a. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

Conclusie van de heer advocaat-generaal Dirk Thijs:
1. Eisers werden over de aanslagjaren 1993, 1994 en 1995 belast op grond van tekenen
en indiciën waarbij het weerhouden een indiciair tekort belast werd als bezoldiging
werkend vennoot met toepassing van een belastingvermeerdering wegens gebrek aan
voorafbetalingen en een belastingverhoging van respectievelijk 1O % (aj. 1993) en 2O %
(aj. 1994 en 1995).
Bij het thans bestreden arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 11 maart
2OO3 werd de fiscale voorziening van eisers verworpen. De appelrechters oordeelden dat
1 Zie Cass., 27 jan. 1992, A.R. 9242, nr. 274; Cass., 12 april 1994, A.R. P.93.0230.N, nr. 170; Cass.,
17 feb. 1997, A.R. S.96.0081.F, nr. 90; Cass., 27 sept. 2000, A.R. P.00.0287.F, nr. 495; Cass., 9 april
2001, A.R. S.99.0167.F, nr. 212; Cass., 21 mei 2001, A.R. S.00.0146.N, nr. 297.
2 Cass., 1 okt. 2004, A.R. F.02.0052.N, www.cass.be.
3 Cass., 28 jan. 1999, A.R. F.98.0097.F, nr. 52; Cass., 22 maart 2001, A.R. F.99.0132.F, nr. 156.
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het indiciair tekort terecht werd belast als bezoldigingen van een werkend vennoot nu de
belastingplichtige werkend vennoot is, en dat eisers ten onrechte de opgelegde
belastingverhoging en vermeerdering wegens gebrek aan voorafbetalingen betwisten.
(…)
5. In het tweede onderdeel van het tweede middel voeren eisers vooreerst schending
aan van een aantal bepalingen van het W.I.B. 1992, waaronder artikel 341, argumenterend
dat “het hof van beroep, dat bij het bestreden arrest zonder meer besluit dat het indiciair
tekort te kwalificeren is als een beroepsinkomen, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt”(tekstmarkering toegevoegd).
Ook deze grief berust op een verkeerde lezing van het bestreden arrest en mist feitelijke
grondslag.
Het arrest heeft immers niet geoordeeld dat het indiciair tekort op grond van artikel 341
W.I.B. 1992 “per definitie” of “zonder meer” als een beroepsinkomen moet worden
gekwalificeerd, nu het slechts tot die bevinding is gekomen op grond van het gegeven dat
eiser werkend vennoot is.
De onder het onderdeel aangevoerde schending van artikel 157 W.I.B. 1992 is niet
ontvankelijk, nu de grief volkomen is afgeleid uit de tevergeefs aangevoerde schending
van de fiscale wetsbepalingen waarvan hoger sprake.
Tenslotte voeren eisers schending aan van de bewijsregels inzake het bewijs door
vermoedens, stellende dat het hof van beroep op grond der gedane feitelijke vaststellingen
niet wettig kon besluiten dat het indiciair tekort als een beroepsinkomen moest aanzien
worden.
Overeenkomstig de rechtspraak van Uw Hof stelt de bodemrechter op onaantastbare
wijze het bestaan vast van de feiten waarop hij steunt; de gevolgen die hij daaruit afleidt
als feitelijke vermoedens worden aan zijn oordeel en beleid overgelaten en het is niet
vereist dat die vermoedens noodzakelijk uit die feiten volgen; het is voldoende dat ze eruit
kunnen volgen (Cass., 22 maart 2OO1, A.C. 2OO1, nr. 156).
Uw Hof gaat slechts na of de rechter het rechtsbegrip “feitelijke vermoedens” niet heeft
miskend of gedenatureerd en meer bepaald of hij uit de door hem vastgestelde feiten geen
gevolgtrekkingen heeft gemaakt die op grond van die feiten geenszins kunnen worden
verantwoord (Cass., 28 januari 1999, A.C. 1999, nr. 52; Cass., 21 december 199O, A.C.
1989-9O, nr. 218; Cass., 22 maart 199O, A.C. 1989-9O, nr. 441).
Uit het feitelijk gegeven dat eiser werkend vennoot was, vermochten de appelrechters
af leiden dat de belastbare inkomsten die op grond van de vastgestelde indiciaire tekorten
zijn bepaald, bezoldigingen van werkend vennoot uitmaken.
De grief kan zodoende niet worden aangenomen.
6. Ten overvloede weze opgemerkt dat in de rechtspraak en rechtsleer herhaaldelijk
gediscussieerd werd over de vraag of een indiciair tekort wijst op een supplementair
bedrijfsinkomen, dan wel op een supplementair inkomen van onbepaalde oorsprong (cfr.
A. TIBERGHIEN, Handboek voor fiscaal recht, 1999, nr. 1725 en de aldaar opgenomen
verwijzingen).
Uw Hof oordeelde in dit verband niet alleen dat de belastbare inkomsten die vastgesteld
worden op grond van tekenen en indiciën inkomsten zijn van het belastbaar tijdperk, maar
ook dat deze inkomsten bedrijfsinkomsten zijn.
In diverse arresten stelde Uw Hof met name dat “krachtens artikel 247 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen, de uitgaven, bestedingen, investeringen en toenamen van
vermogen vastgesteld tijdens een belastbaar tijdperk, die zijn aangemerkt als tekenen en
indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven
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inkomsten, geacht worden, behoudens tegenbewijs door de belastingplichtige, voort te
komen uit belastbare inkomsten, te weten (of dit is uit) bedrijfsinkomsten verkregen
tijdens het belastbaar tijdperk (Cass., 26 april 2OO1, A.R. nr. F.99.O164.N, onuitg.;
Cass., 2 januari 1997, A.R. nr. F.96.OO74.F, A.C. 1997, nr. 3; Cass., 8 oktober 1993, A.R.
nr. F.1972.N, inzake PRINZIE, onuitg. (zie afschrift in bijlage aan st. 9 van het
procedurebundel); Cass., 4 januari 1991, A.R. nr. F.18O3.N, A.C. 1991, nr. 255; Cass., 21
december 1982, A.C. 1982-83, nr. 242; F.J.F. 1983, nr. 68; Cass., 22 november 1966,
Pas. 1967, I, 382).
Verwijzend naar deze cassatierechtspraak neemt de Administratie aan dat het bestaan
van een indiciair tekort met toepassing van artikel 157 van voormeld wetboek aanleiding
kan geven tot de toepassing van een belastingvermeerdering wegens geen of
ontoereikende voorafbetalingen (Vr. nr. 133O van 21 april 1998, DIDDEN, Vr. en Antw.
Kamer 1997-98, 19954). In antwoord op een parlementaire vraag van senator Peeters (nr.
135 van 14 maart 1983, Bull. Bel. 1983, p. 1822, nr. 619) antwoordde de Minister van
Financiën dat voor belastingplichtigen die een beroepswerkzaamheid uitoefenen waarvan
het bedrag van de inkomsten niet met zekerheid kan worden bepaald (bijvoorbeeld bij
kelners, dienstboden) de meerinkomsten geacht worden uit die beroepswerkzaamheid
voort te vloeien. In andere gevallen van loontrekkers of gepensioneerden worden de
bevonden meerinkomsten geacht “gezamenlijk belastbare inkomsten van onbepaalde
oorsprong” te zijn.
De fiscale behandeling van een belastingplichtige met een zelfstandige
beroepswerkzaamheid kwam reeds aan bod in een parlementaire vraag van 1976.
Wanneer de belastingplichtige een zelfstandige beroepswerkzaamheid uitoefent, moet
volgens de Minister worden aangenomen dat de aldus vastgestelde meerinkomsten
voortvloeien uit die werkzaamheid, behoudens indien het tegendeel door de
belastingplichtige of de administratie aan de hand van wel bepaalde feitelijke gegevens
wordt bewezen (Parl. Vr. nr. 11 van 9 november 1976, D E VIDTS, Vr. en Antw. Kamer,
1976-77, 213, Bull. Bel. 1976, p. 327, 548).
De rechtsleer is van oordeel dat niet automatisch mag worden aangenomen dat de
belastbare inkomsten die vastgesteld worden op grond van tekenen en indiciën
bedrijfsinkomsten zijn. Een dergelijke interpretatie zou volgens de auteurs geen steun
vinden in de tekst van de wet of in de voorbereidende werken (Zie o.m. M. B ALTUS,
“L’étonnante extension du champ d’application de la présomption légale attachée aux
signes et indices d’aisance”, J.D.F. 1997, 23O-231; G. GEMIS, noot onder Antwerpen, 19
maart 1985, A.F.T. 1986, 133; W. HUBER, “Bewijs en verweer bij indiciaire taxatie”,
A.F.T. 1996, nr. 4, 1O).
Auteur Luc MAES ontleedt de geciteerde cassatierechtspraak rekening houdend met de
evolutie van ons belastingstelsel. Wanneer de administratie gebruik maakt van de taxatie
volgens tekenen en indiciën, maakt zij een globale raming van het belastbaar inkomen. De
belastbare grondslag waarop rijksinwoners belast worden bestaat uit verschillende
inkomstencategorieën, met name de onroerende, de roerende, de diverse en de
bedrijfsinkomsten (artikel 6 W.I.B.). De belastbare grondslag die op grond van indiciën
wordt vastgesteld, omvat bijgevolg de totaliteit van de inkomsten, zonder dat het nog
nodig is om de aard van de betrokken inkomsten aan te duiden. Sinds de ingrijpende
fiscale hervorming van de inkomstenbelastingen in 1962 bestaat er in de
personenbelasting nog maar één grondslag, namelijk het netto globaal inkomen. De
cassatierechtspraak die het vastgesteld meerinkomen zonder meer als een bedrijfsinkomen
bestempelt, zou volgens de auteur te wijten zijn aan de vele arresten die werden gewezen
betreffende het cedulaire belastingstelsel. In dat stelsel kon de indiciaire taxatie
aangewend worden om de belastbare grondslag te bepalen in de bedrijfsbelasting, zodat
de uitgevoerde raming dan ook een bedrijfsinkomen opleverde. Maar na de hervorming
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van 1962 zou de automatische kwalificatie als bedrijfsinkomen niet meer mogelijk zijn
(L. MAES, “Recente ontwikkelingen in de taxatie volgens tekenen en indiciën”, in Liber
Amicorum ALBERT TIBERGHIEN, 1984, 288; L. MAES, “de aanslag op grond van tekenen en
indiciën. Evolutie van de indiciaire belastingheffing in 5O jaar”, T.F.R. 1988, 229-23O).
“Slechts in één geval zou men (volgens deze auteur) kunnen beschouwen dat het vermoedelijk meerinkomen voortvloeit uit de beroepsactiviteit, namelijk als het vast en zeker
is dat de belastingplichtige enkel en alleen zijn beroepsactiviteit heeft uitgeoefend, geen
occassionele prestaties heeft verricht en uit geen enkele andere bron inkomsten heeft behaald” (L. MAES, o.c., T.F.R. 1988, 23O, randnr. 24, in fine).
Ik kan mij aansluiten bij dit standpunt dat door de administratie in de praktijk gevolgd
wordt en de toetsing door de fiscale kamers van de hoven van beroep in de regel kon
doorstaan (cfr. Gent, 25 oktober 2OO1, inzake J. BOTHUYNE en I. TAELMAN, nr. 1997/FR/95,
gewezen in een casus waarbij de administratie, zoals ten deze, de niet aangeven
inkomsten als bedrijfsinkomsten kwalificeert omdat de belastingplichtigen enkel
inkomsten heeft als werkend vennoot hadden aangegeven, hetgeen volgens het Hof het
causaal verband verklaart dat de administratie legt tussen het indiciair tekort en de
aangegeven inkomsten; In dezelfde zin: Gent, 19 januari 2OOO, bijl. 2 aan st. 9 van de
procedurebundel; Antwerpen, 18 februari 1997, laatste bijl. aan st. 9 van de
procedurebundel; Antwerpen, 14 september 1993, F.J.F., nr. 94/63).
De fiscale wetgeving belet overigens niet dat de fiscale administratie bij de taxatie kan
gebruik maken van de verschillende bewijsmiddelen die haar ter beschikking staan. In de
gevallen waarin de administatie het bestaan heeft aangetoond van een indiciair tekort op
grond van artikel 341 W.I.B. 1992, is zij gerechtigd bij toepassing van artikel 34O W.I.B.
1992 het bewijs te leveren dat de aldus vastgestelde inkomsten voortkomen van een
beroepsinkomen. Uit het feitelijk gegeven dat belastingplichtige blijkens de fiscale
aangiften werkend vennoot is, kan bij wijze van feitelijke vermoedens worden afgeleid
dat de te verantwoorden inkomsten behaald werden in het kader van die beroepsactiviteit.
In een arrest van 4 mei 2OOO stelde Uw Hof “dat (de) belastingvermeerdering (wegens
gebrek aan of onvoldoende voorafbetalingen) ook geldt indien de in het vermelde art. 89,
§1 W.I.B. bedoelde winsten, bezoldigingen en baten, blijken uit een krachtens art. 247
van het W.I.B. 1964 (thans art. 341 W.I.B. 1992) vastgesteld indiciair tekort” (Cass., 4
mei 2OOO, A.C. 2OOO, nr. 272).
Uit deze rechtspraak blijkt dat eens de belastbare basis is vastgesteld via tekenen en
indiciën en voor zover de inkomsten een zekere kwalificatie krijgen, dienen aan de aldus
vastgestelde inkomsten dezelfde rechtsgevolgen te worden gehecht als aan inkomsten met
dezelfde kwalificatie die op een andere wijze wettelijk zouden zijn aangetoond (H.
SYMOENS, “Belastingvermeerdering op inkomsten vastgesteld volgens tekenen en
indiciën”, T.F.R., juni 2OOO, nr. 184, 639).
Gelet op de uitdrukkelijke verwijzing van artikel 157 W.I.B. 1992 naar welbepaalde
categorieën van beroepsinkomsten, kan m.i. bij gebreke aan een uitdrukkelijke
kwalificatie van de indiciaire belastbare grondslag als één van die categorieën geen
belastingvermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen worden toegepast.
Nu in casu niet werd betwist dat eiser in cassatie een werkend vennoot is, terwijl uit
niets blijkt dat hij een andere activiteit zou hebben uitgeoefend tijdens de kwestieuze
belastbare tijdperken, vermocht de administratie op grond van feitelijke vermoedens
(artikel 34O W.I.B.) het indiciair tekort te kwalificeren als bezoldigingen van werkend
vennoot onderworpen aan vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen.
Tenslotte dient de aandacht te worden gevestigd op de context van artikel 341 W.I.B.
1992 dat de fiscale administratie toelaat tot belastingheffing over te gaan in de gevallen
waarin de belastingplichtige uitgaven heeft gedaan die hij op grond van de door hem
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aangegeven inkomsten niet had kunnen doen.
Wil het belastingbestuur op een efficiënte wijze gebruik kunnen maken van de
indiciaire taxatiemethode om de belastingheffing zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij
de realiteit, veronderstelt zulks dat zij in het kader van het wettelijk vermoeden dat door
deze wetsbepaling wordt ingesteld, over de mogelijkheid beschikt het indiciair tekort een
zekere kwalificatie te geven, en dit inzonderheid kan belasten als winst, baten of
bezoldigingen van bestuurders en werkende vennoten als de elementen daartoe
voorhanden zijn (cfr. supra).
De belastingplichtige die bedoelde inkomsten heeft verzwegen, die niet alleen
onderworpen zijn aan belastingvermeerdering wegens onvoldoende voorafbetaling maar
ook onderhevig zijn aan sociale lasten, zal er immers geen belang bij hebben in het kader
van een indiciaire taxatie op een inkomen van onbepaalde oorsprong de ware aard van de
ontdoken inkomsten, waarmee de niet gerechtvaardigde uitgaven werden gedaan, vrij te
geven.
Anderzijds beschikt de belastingplichtige die indiciair wordt belast op winsten, baten of
bezoldigingen van bestuurder en werkende vennoten, uiteraard over de mogelijkheid de
kwalificatie van de inkomsten te betwisten en kan hij door middel van positieve en
controleerbare gegevens aantonen dat de te rechtvaardigen uitgaven werden gedaan met
inkomsten die niet voortspruiten uit zijn zelfstandige beroepsactiviteit.
7. In het derde onderdeel van het tweede middel voeren eisers aan dat het arrest niet
heeft geantwoord op het in besluiten gevoerd verweer stellende dat in de berichten van
wijziging m.b.t. de aanslagjaren 1994 en 1995 diende te zijn gemotiveerd waarom een
belastingverhoging van 2O % werd opgelegd nu zulks overeenkomstig artikel 226
K.B./W.I.B. 1992 slechts kan in geval van een tweede overtreding van een onvolledige of
onjuiste aangifte zonder het opzet de belasting te ontduiken.
Het onderdeel komt gegrond voor nu het arrest slechts oordeelt dat eisers ten onrechte
de opgelegde belastingverhoging betwisten nu, na de vaststelling van een indiciair tekort,
de belastingverhoging niet kan worden tenietgedaan.
Besluit: Vernietiging van het bestreden arrest in zoverre het uitspraak heeft gedaan over
de voor de aanslagjaren 1994 en 1995 opgelegde belastingverhoging.
ARREST

(A.R. F.03.0028.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 maart 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Het bestreden arrest bevestigt een beslissing van de gewestelijke directeur van
de directe belastingen die het bezwaar slechts gedeeltelijk inwilligt gericht tegen
de indiciaire aanslagen voor het:
• aanslagjaar 1993, kohierartikel 759451863
• aanslagjaar 1994, kohierartikel 76548235
• aanslagjaar 1995, kohierartikel 779849810
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IV. Middelen
De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
V. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede middel
2.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters die tot staving van hun beslissing verwijzen
naar rechtspraak van het Hof van Cassatie in gelijkaardige zaken, aan deze rechtspraak geen algemene en als regel geldende draagwijdte toekennen;
Overwegende dat de appèlrechters hun beslissing steunen op de eigen uitlegging van de wet, terwijl zij slechts naar de rechtspraak van het Hof verwijzen als
toetssteen van hun eigen beslissing;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
2.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 341 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1992) bepaalt dat, behoudens tegenbewijs de raming van de belastbare grondslag mag worden gedaan volgens tekenen en indiciën, waaruit een hogere graad
van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten;
Dat krachtens die bepaling de uitgaven tijdens een belastbaar tijdperk vastgesteld en aangemerkt als tekenen en indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten, worden vermoed voort te komen van belastbare inkomsten;
Dat uit artikel 341 niet volgt dat de belastbare inkomsten die op grond van het
vastgestelde indiciair tekort worden vastgesteld, worden vermoed uit een beroepsactiviteit voort te komen;
Dat het aan de administratie, die op grond van het vermoeden vervat in artikel
341 het bestaan van niet aangegeven inkomsten aantoont, behoort het bewijs te
leveren dat deze inkomsten een beroepsinkomen uitmaken;
Overwegende dat de administratie dit bewijs kan leveren aan de hand van de
bewijsmiddelen die haar krachtens artikel 340 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) ter beschikking staan;
Dat zulks impliceert dat bedoeld bewijs kan geleverd worden op grond van feitelijke vermoedens;
Overwegende dat de bodemrechter op onaantastbare wijze het bestaan vaststelt
van de feiten waarop hij steunt; dat de gevolgen die hij daaruit afleidt als feitelijke vermoedens aan zijn oordeel en beleid worden overgelaten en het niet vereist
is dat die vermoedens noodzakelijk uit die feiten volgen; dat het voldoende is dat
ze eruit kunnen volgen;
Dat het Hof slechts nagaat of de rechter het rechtsbegrip "feitelijke vermoedens" niet heeft miskend en meer bepaald of hij uit de door hem vastgestelde feiten geen gevolgtrekkingen heeft gemaakt die op grond van die feiten geenszins
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kunnen worden verantwoord;
Overwegende dat uit het feitelijk gegeven dat eiser werkend vennoot was, de
appèlrechters vermochten af leiden dat de belastbare inkomsten die op grond van
de vastgestelde indiciaire tekorten werden bepaald, afkomstig zijn van zijn beroepsactiviteit van werkend vennoot;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2.3. Derde onderdeel
Overwegende dat de eisers hebben geconcludeerd zoals aangehaald in het onderdeel;
Dat de appèlrechters het bedoelde verweer niet beantwoorden, mitsdien hun
beslissing niet regelmatig met redenen omkleden;
Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de toegepaste belastingverhoging
handhaaft;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
22 oktober 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Geinger en Claeys Boúúaert.

Nr. 503
3° KAMER - 25 oktober 2004

CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - GROND VAN NIETONTVANKELIJKHEID - OVERTOLLIGE REDEN - RECHTER - OVERTUIGING.
De grond van niet-ontvankelijkheid die tegen een middel is opgeworpen en hierop steunt
dat het middel gericht is tegen een overtollige reden van de bestreden beslissing, kan
niet worden aangenomen als die reden heeft bijgedragen tot de overtuiging van de
rechter en dus niet kan worden losgekoppeld van de andere reden of redenen1.
(SOCIETE DE FRANCHISING ET DE DISTRIBUTION N.V. T. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0635.F)

1 Cass., 26 jan. 1978, A.C. 1978, 630.
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 24 juli 2003 is gewezen
door het Arbeidshof te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
(...);
IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Over de door verweerder tegen het middel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid, afgeleid uit het gebrek aan belang:
Overwegende dat het arrest, na te hebben vastgesteld dat eiseres, tot staving
van haar beslissing om de arbeidsovereenkomst van verweerder te beëindigen
wegens dringende reden, verweerder "pesterijen, beledigingen en het houden van
een zwarte kas" verweet, in een afzonderlijk hoofdstuk over "beledigingen aan
het adres van de werkgever en de collega's" beslist dat "de ontslagbrief de aard
van de beledigingen niet preciseert";
Overwegende dat die overweging mede ten grondslag lag aan de overtuiging
van het arbeidshof dat de dringende redenen die tot staving van de beëindiging
werden aangevoerd, niet gegrond waren, dat die overweging niet van die beslissing kan worden losgekoppeld en dat het bijgevolg niet gaat om een overtollige
redengeving of om een redengeving die geen verband houdt met de bestreden beslissing;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
(...);
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 bodemrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Luik.
25 oktober 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Draps.
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Nr. 504
3° KAMER - 25 oktober 2004

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ONDUIDELIJK MIDDEL - AKTEN
- CONCLUSIE - GEEN ANTWOORD - ONTVANKELIJKHEID.
2º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM —
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - BESTAANSVEREISTEN - BEPAALDE ARBEID - VERHOUDING VAN
ONDERGESCHIKTHEID - LOON.
1º Het middel dat niet vermeldt in welke akten of conclusies eiser het onbeantwoord
gebleven verweer heeft voorgedragen, is niet ontvankelijk wegens vaagheid1.
2º Voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst is vereist dat een verbintenis tot het
verrichten van bepaalde arbeid in een verhouding van ondergeschiktheid tegen loon is
aangegaan2. (Artt. 1108 en 1126 B.W.; Artt. 2 en 3 Arbeidsovereenkomstenwet)
(L. T. PERSTORP AB, vennootschap naar Zweeds recht en INTERNATIONAL INFOSYSTEMS N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.98.0158.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 25 maart 1998 is gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Het middel
(...);
IV. Beslissing van het Hof
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel niet verduidelijkt in welke akten of conclusie
eiser het verweer heeft aangevoerd waarop het arrest niet antwoordt;
Dat het onderdeel, zoals de verweersters betogen, in zoverre niet ontvankelijk
is;
Overwegende, voor het overige, dat het arrest niet alleen beslist dat er "geen
loon bedongen was voor de functie van 'managing director' [die eiser uitoefende]
bij [de eerste verweerster] ", maar ook dat " de tewerkstelling bij de [tweede verweerster] " de reden was waarom eiser arbeid verrichtte en loon ontving;
Dat wanneer het arrest, ongeacht de dwaling waardoor het zou zijn aangetast,
aan eiser de hoedanigheid van " managing director " van de eerste verweerster
toeschrijft, uit die redenen in elk geval volgt dat de eerste verweerster, volgens
het arbeidshof, geen loon diende te betalen voor de voor haar verrichte arbeid;
1 Cass., 5 juni 1998, A.R. C.97.0188.F, nr. 291.
2 Cass., 13 april 1981, A.R. 3160, A.C. 1980-81, nr. 469; zie Cass., 29 okt. 2001, A.R. S.01.0084.N,
nr. 578.
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Dat die overweging in feite volstaat om het bestaan van een arbeidsovereenkomst tussen eiser en die verweerster uit te sluiten en, bijgevolg, om de beslissing van het arrest wat dat betreft naar recht te verantwoorden;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest, dat in feite nagaat of er een verhouding van ondergeschiktheid bestond tussen eiser en tweede verweerster, door de redenen die
het middel overneemt in de weergave van de bestreden beslissing, het Hof in
staat stelt zijn toezicht uit te oefenen op de wettigheid van de beslissing waarbij
het arbeidshof uitsluit dat er tussen de partijen een arbeidsovereenkomst bestond;
Overwegende dat het onderdeel weliswaar aanvoert dat de door het arrest omschreven bevoegdheden aan eiser niet zijn toegekend door de statuten van de
tweede verweerster, doch niet betoogt dat eiser niet over die bevoegdheden zou
hebben beschikt;
Dat de aangevoerde miskenning van de bewijskracht van de statuten van de
tweede verweerster, gesteld dat ze vaststaat, dus geen weerslag zou hebben op de
wettigheid van de beslissing die het arbeidshof gegrond heeft op de omvang van
die bevoegdheden;
Overwegende dat het arrest, zoals het onderdeel overigens toegeeft, niet beslist
dat eiser, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad van bestuur en belast
met het dagelijks bestuur van de tweede verweerster, niet is onderworpen aan het
toezicht van die raad van bestuur, maar dat geen van de organen van de vennootschap, wegens de aan eiser toegekende bevoegdheden, "het recht had om het
voor de (arbeidsovereenkomst) kenmerkende gezag over hem uit te oefenen";
Dat het onderdeel niet verduidelijkt waarom het toezicht dat de bepalingen van
de vennootschappenwet, waarvan het de schending aanvoert, aan de raad van bestuur voorbehouden, noodzakelijkerwijs impliceert dat dit orgaan over één van
zijn leden, zoals zijn voorzitter die belast is met het dagelijks bestuur, het voor
de arbeidsovereenkomst kenmerkende gezag zou uitoefenen;
Overwegende dat het arrest, waarin wordt vastgesteld dat " de exemplaren van
de overeenkomst die [de tweede verweerster] en [eiser] voorleggen, vreemd genoeg niet identiek zijn ", beslist dat "uit een nauwgezet onderzoek van alle stukken blijkt dat beide partijen aanvaard hebben een verschillende tekst te ondertekenen";
Dat het arrest, dat aldus antwoordt op de in het onderdeel bedoelde conclusie
van eiser, de bewijskracht van geen van die documenten miskent en evenmin de
bewijskracht van die conclusie miskent door uit een vergelijking van de stukken
waarover het arbeidshof beschikte, na een " nauwgezet onderzoek " een gevolgtrekking te maken die tot de beoordelingsbevoegdheid van dat rechtscollege behoort;
Overwegende, voor het overige, dat het arrest zijn overweging dat het bedrag
van het aan eiser uitgekeerde loon impliceerde dat "hij [voor laatstgenoemde] als
zelfstandige werkte en dus bij het dienovereenkomstige socialezekerheidsstelsel
was aangesloten", grondt op het door de tweede verweerster voorgelegde exem-
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plaar van de litigieuze overeenkomst;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
25 oktober 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en Simont.

Nr. 505
3° KAMER - 25 oktober 2004

1º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING – BURGERLIJKE RECHTER –
BESLISSING – VERJARING – TOETSING – FEITEN DIE AAN DE VORDERING TEN GRONDSLAG LIGGEN
- VASTSTELLING.
2º VERJARING – BURGERLIJKE ZAKEN – TERMIJNEN (AARD. DUUR. AANVANG. EINDE)
– DUUR – SCHADE T.G.V. EEN MISDRIJF – VORDERING TOT VERGOEDING – BURGERLIJKE
RECHTER – BESLISSING - FEITEN DIE AAN DE VORDERING TEN GRONDSLAG LIGGEN VASTSTELLING.
1º en 2° De burgerlijke rechter die uitspraak doet over een op een misdrijf gegronde
vordering en nagaat of de vordering verjaard is, moet vaststellen dat de feiten die aan de
vordering ten grondslag liggen, onder de toepassing van de strafwet vallen1; hij moet
melding maken van de bestanddelen van het misdrijf die een uitwerking hebben op de
beoordeling van de verjaring2. (Art. 26 V.T.Sv.)
(ADECCO PERSONNEL SERVICES N.V. T. C. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.99.0190.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 11 maart 1999 is gewezen
door het Arbeidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middelen
1 Cass., 19 okt. 1992, A.R. 7857, nr. 670; R.C.J.B. 1995, 229 en de noot A. DE NAUW, inz. 239 en
240; zie Cass., 27 sept. 1990, A.R. 8723, nr. 43; 11 feb. 1991, A.R. 8949, nr. 311; J. C LESSE, “Examen
de jurisprudence (1987 à 1994), Contrat de travail”, R.C.J.B. 1996, 586 en 587; Art. 26 V.T.Sv., vóór
en na zijn wijziging door art. 2 W. 10 juni 1998.
2 Ibid.
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(…);
IV. Beslissing van het Hof
Over het tweede middel:
Overwegende dat de burgerlijke rechter die uitspraak doet over een op een
misdrijf gegronde vordering en die nagaat of de vordering is verjaard, moet vaststellen dat de feiten die aan die vordering ten grondslag liggen, onder de toepassing van de strafwet vallen; dat hij de bestanddelen van dat misdrijf moet opgeven die een uitwerking op de beoordeling van de verjaring hebben;
Overwegende dat het arrest, om de redenen die het middel weergeeft en bekritiseert, beslist dat “het misdrijf (waarop de vordering gegrond is) zowel uit een
materieel bestanddeel, dat te dezen bewezen is, als een moreel bestanddeel bestaat”, maar het bestaan van dat laatste bestanddeel niet nagaat, zijn beslissing
niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoofdberoep ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
25 oktober 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. Wouters.

Nr. 506
3° KAMER - 25 oktober 2004

1º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — BELEID - VRIJ VERKEER VAN
WERKNEMERS - SOCIALE ZEKERHEID - MIGRERENDE WERKNEMERS - UITKERINGEN - RECHT TIJDVAKKEN - OPTELLING - TOEPASSINGSGEBIED.
2º PENSIOEN — WERKNEMERS - RUSTPENSIOEN - LOOPBAAN - EENHEID VAN LOOPBAAN
- DRAAGWIJDTE.
3º GOEDEREN - VERMOGENSRECHT - RECHTEN VAN DE MENS - E.V.R.M. - ART. 1,
EERSTE LID AANVULLEND PROTOCOL 20 MAART 1952 - GOED - BEGRIP - PENSIOEN WERKNEMERS - RUSTPENSIOEN.
4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
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ALLERLEI - ARTIKEL 1, EERSTE LID AANVULLEND PROTOCOL 20 MAART 1952 - GOED - BEGRIP VERMOGENSRECHT - PENSIOEN - WERKNEMERS - RUSTPENSIOEN.
5º PENSIOEN — WERKNEMERS - RUSTPENSIOEN - AARD - RECHTEN VAN DE MENS E.V.R.M. - ARTIKEL 1, EERSTE LID AANVULLEND PROTOCOL 20 MAART 1952 - GOED - BEGRIP
- VERMOGENSRECHT.
6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ALLERLEI - ARTIKEL 1, EERSTE LID AANVULLEND PROTOCOL 20 MAART 1952 - GOED EUROPESE UNIE - PREJUDICIËLE GESCHILLEN - UITLEGGING - H.V.J. - BEVOEGDHEID.
7º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - UITLEGGING - H.V.J. BEVOEGDHEID - RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 1,
EERSTE LID AANVULLEND PROTOCOL 20 MAART 1952 - GOED.
1º De toepassing van de optelregel, bepaald in art. 42, oud art. 51 Verdrag van Rome, is
beperkt tot de uitkeringen waarin is voorzien in de verschillende nationale wetgevingen
van de Lidstaten; een invaliditeitspensioen waarop een ambtenaar van de Europese
Gemeenschappen recht heeft ten laste van die gemeenschappen op grond van zijn
loopbaan in hun dienst, is niet opgenomen in een nationale wet en is dus niet
onderworpen aan de optelregel die vermeld wordt in art. 42, oud art. 51 Verdrag van
Rome. (Art. 42 E.E.G.-Verdrag)
2º Art. 10bis Pensioenwet Werknemers, heeft alleen betrekking op de in aanmerking te
nemen beroepsloopbaan en niet op de verschillende pensioenen waarop de werknemer
recht heeft1. (Art. 10bis Pensioenwet Werknemers)
3º, 4° en 5° Het recht van de werknemer op het rustpensioen is geen vermogensrecht in de
zin van art. 1, eerste lid, Aanvullend Protocol bij het E.V.R.M., ondertekend te Parijs op
20 maart 19522. (Art. 1, eerste lid Aanvullend Protocol nr. 1 bij het E.V.R.M., ondertekend
te Parijs op 20 maart 1952, goedgekeurd bij Wet 13 mei 1955)
6º en 7° Het H.v.J. is niet bevoegd om, bij wijze van prejudiciële beslissing, een uitspraak te
doen over de uitlegging van art. 1, eerste lid Aanvullend Protocol bij het E.V.R.M.,
ondertekend te Parijs op 20 maart 1952. (Art. 234, eerste lid E.E.G.-Verdrag,
goedgekeurd bij W. 2 dec. 1957, geconsolideerd te Amsterdam op 2 okt. 1997,
goedgekeurd bij W. 10 aug. 1998; Art. 6, tweede lid Verdrag 7 feb. 1992 betreffende de
Europese Unie, goedgekeurd bij W. 26 nov. 1992, geconsolideerd te Amsterdam op 2
okt. 1997)
(S. T. R.V.P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0099.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 21 februari 2001 is 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.
1 Zie Cass., 20 mei 1996, A.R. S.95.0052.F, nr. 181, met concl. O.M.
2 Zie Cass., 17 okt. 1997, A.R. C.96.0216.F, nr. 412; D. PLAS, "La convention européenne des droits
de l'homme et la jurisprudence belge en matière sociale", Les droits de l'homme au seuil du troisième
millénaire. Mélange en hommage à Pierre Lambert, Brussel, 2000, p. 650, nr. 28 en de noot 72.

Nr. 506 - 25.10.04

HOF VAN CASSATIE

1685

III. De feiten
(...);
IV. Middelen
(...);
V. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Overwegende dat het recht van de werknemers op vrij verkeer binnen de Europese Gemeenschap is vastgelegd in artikel 48 van het Verdrag van Rome;
Overwegende dat de Raad, teneinde de daadwerkelijke uitoefening van dat
recht te waarborgen, krachtens artikel 51 van dat verdrag met name gehouden is
een stelsel in te voeren waardoor het mogelijk is voor migrerende werknemers en
hun rechthebbenden te waarborgen dat, met het oog op het verkrijgen en het behoud van het recht op uitkeringen alsmede voor de berekening daarvan, alle tijdvakken worden bijeengeteld die door de verschillende nationale wetgevingen in
aanmerking worden genomen;
Overwegende dat de Raad, op grond van die bepaling, de verordening nr.
1408/71 van 14 juni 1971 heeft vastgesteld, die de verschillende wetgevingen
terzake zo coördineert dat het de werknemers die gebruik maken van hun vrijheid van verkeer, waarborgt dat zij geen nadeel zullen ondervinden vergeleken
met degenen die werken in één enkele Lidstaat;
Dat de artikelen 48 en 51 van het Verdrag de grondslag, het kader en de grens
vormen van die verordening;
Overwegende dat de toepassing van de in artikel 51 vastgelegde optelregel beperkt is tot de uitkeringen die voorzien zijn in de verschillende nationale wetgevingen van de Lidstaten;
Overwegende dat het invaliditeitspensioen waarop een ambtenaar van de Europese Gemeenschappen recht heeft ten laste van die gemeenschappen op grond
van zijn loopbaan in hun dienst, niet is opgenomen in een nationale wet en dus
niet is onderworpen aan de in artikel 51 van het Verdrag vermelde optelregel;
Dat, bijgevolg, de werknemer die een dergelijk pensioen geniet, ook al heeft
hij overigens zijn recht op vrij verkeer uitgeoefend, zich niet op die regel kan beroepen om daaruit, in zijn voordeel, aanspraak te maken op de gevolgen die deze
regel meebrengt met betrekking tot de berekening van de daaraan onderworpen
uitkeringen;
Dat het middel, dat op het tegendeel beweert, faalt naar recht;
En overwegende dat de tot staving van het middel voorgestelde prejudiciële
vraag, die betrekking heeft op de uitlegging van artikel 51, niet aan het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen hoeft te worden gesteld;
Over het tweede middel:
Overwegende dat artikel 10bis, eerste lid van het koninklijk besluit nr. 50 van
24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers
bepaalt dat, wanneer de werknemer aanspraak kan maken op een rustpensioen
krachtens dit besluit en op een rustpensioen of een als zodanig geldend voordeel
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krachtens één of meer andere regelingen en wanneer het totaal van de breuken
die voor elk van die pensioenen de belangrijkheid ervan uitdrukken de eenheid
overschrijdt, de beroepsloopbaan die voor de berekening van het rustpensioen als
werknemer in aanmerking wordt genomen, met zoveel jaren als nodig wordt verminderd om genoemd totaal tot de eenheid te herleiden;
Dat, luidens het tweede lid van dit artikel, de breuk waarvan sprake in vorig lid
de verhouding uitdrukt tussen de duur der tijdvakken, het percentage of iedere
andere maatstaf met uitsluiting van het bedrag dat voor de vaststelling van het
toegekende pensioen in aanmerking werd genomen en het maximum van die
duur, van dat percentage of van iedere andere maatstaf op grond waarvan een
volledig pensioen kan worden toegekend;
Dat, volgens het vierde lid van hetzelfde artikel, voor de toepassing van dit artikel, onder "andere regeling" iedere andere Belgische regeling inzake rustpensioenen en overlevingspensioenen wordt verstaan, uitgezonderd die voor de zelfstandigen en iedere gelijkaardige regeling van een vreemd land of een regeling
die toepasselijk is op het personeel van een volkenrechtelijke instelling;
Overwegende dat uit artikel 10bis volgt dat het beginsel van de eenheid van
loopbaan, krachtens hetwelk de in aanmerking genomen beroepsloopbaan niet
meer dan de eenheid mag bedragen, van toepassing is op de berekening van het
rustpensioen van de werknemer; dat, bijgevolg, als in geval van een gemengde
loopbaan het totaal van de breuken die de loopbanen vertegenwoordigen die erkend worden in het pensioenstelsel van de werknemers en in een ander stelsel, de
eenheid overschrijdt, het aantal jaren van de loopbaan die in aanmerking wordt
genomen in het pensioenstelsel van de werknemers, herleid moeten worden tot
de eenheid; dat artikel 10bis bijgevolg alleen betrekking heeft op de in aanmerking te nemen beroepsloopbaan en niet op de verschillende pensioenen waarop
de werknemer recht heeft;
Dat het middel faalt naar recht, aangezien het betoogt dat de toepassing van artikel 10bis moet worden uitgesloten, op grond dat de samen gelezen bepalingen
waarvan het de schending aanvoert, zo moeten worden uitgelegd dat de pensioenen die toegekend worden op grond van de verordeningen tot vaststelling van het
statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschap, door de nationale Staten niet in aanmerking mogen worden genomen om de door die ambtenaren verkregen rechten te verminderen, wanneer ze in een andere hoedanigheid in een
Lidstaat werkten, en aangezien het bijgevolg veronderstelt dat voornoemd artikel
10bis die pensioenen in aanmerking neemt,;
En overwegende dat het middel, aangezien het berust op een onjuiste uitlegging van artikel 10bis van het koninklijk besluit nr. 50, bijgevolg niet verantwoordt dat de vraag die het voorlegt tot staving van de aangevoerde grief, aan
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen wordt gesteld;
Over het derde middel:
Overwegende dat, luidens artikel 1, eerste lid van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, alle natuurlijke of rechtspersonen recht hebben op het ongestoord
genot van hun eigendom en niemand van zijn eigendom zal worden beroofd be-
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halve in het algemeen belang en met inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene beginselen van het internationaal recht;
Overwegende dat het stelsel van de rust- en overlevingspensioenen, dat is ingevoerd bij het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967, in hoofdzaak gefinancierd wordt door de bijdragen van de werknemers en van de personen die hen
tewerkstellen, alsook door de tegemoetkoming van de Staat;
Dat, in genoemd stelsel, dat op het repartitiebeginsel berust, die bijdragen niet
gekapitaliseerd maar onmiddellijk verdeeld worden onder de rechthebbenden
van die uitkeringen; dat de werkgeversbijdragen noch voor rekening noch ten
gunste van één welbepaalde werknemer worden uitbetaald;
Dat er bijgevolg geen rechtstreeks verband bestaat tussen het bedrag van de
door een werknemer gestorte bijdragen en het bedrag van het rustpensioen dat
hem verschuldigd zal zijn, aangezien het ene niet de tegenprestatie voor het andere vormt;
Dat het recht van de werknemer op het rustpensioen bijgevolg geen vermogensrecht is in de zin van artikel 1, eerste lid van het Eerste Aanvullend Protocol;
Dat het middel faalt naar recht;
Overwegende, voor het overige, dat luidens artikel 234, eerste lid van het Verdrag van Rome, het Hof van Justitie bevoegd is om, bij wijze van prejudiciële
beslissing, een uitspraak te doen: a) over de uitlegging van dat Verdrag, b) over
de geldigheid en de uitlegging van de handelingen van de instellingen van de Gemeenschap en van de Europese Centrale Bank, c) over de uitlegging van de statuten van bij besluit van de Raad ingestelde organen, wanneer die statuten daarin
voorzien;
Overwegende dat artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Verdrag
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden geen
norm is die in dat artikel 234 wordt vermeld;
Overwegende dat artikel F.2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,
opgemaakt te Maastricht op 7 februari 1992, naar luid waarvan de Unie de
grondrechten eerbiedigt, zoals die worden gewaarborgd door het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,
niet tot gevolg heeft dat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
bevoegd is om bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen over de uitlegging van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat verdrag;
Dat de prejudiciële vraag die aangevoerd wordt tot staving van dat middel, bijgevolg niet dient te worden gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Gelet op artikel 1017, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt
verweerder in de kosten.
25 oktober 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
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Verslaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Draps en Gérard.

Nr. 507
3° KAMER - 25 oktober 2004

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT BESTUURLIJKE OVERHEID - R.S.Z. - ONGRONDWETTIGE OF ONWETTIGE BESLISSING - FOUT VOORWAARDEN.
2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
STAAT. OVERHEID - BESTUURLIJKE OVERHEID - R.S.Z. - ONGRONDWETTIGE OF ONWETTIGE
BESLISSING - FOUT - VOORWAARDEN.
1º en 2° Wanneer de R.S.Z. het bestaan van een arbeidsovereenkomst ontkent en
derhalve de partijen in de arbeidsverhouding het voordeel van het
socialezekerheidsstelsel voor werknemers ontzegt, miskent de R.S.Z. geen bepalingen
die hem verplichten niet te handelen of op een bepaalde manier te handelen; die
beslissing van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zou alleen als foutief kunnen
worden aangemerkt indien zij zou bestaan in een gedraging die een foute gedragslijn
vormt, die beoordeeld moet worden volgens de maatstaf van een normaal zorgvuldige en
voorzichtige bestuurlijke overheid die in dezelfde omstandigheden verkeert 1. (Artt. 1382
en 1383 B.W.)
(R.S.Z. T. L. e.a.)

Conclusie van de heer eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq (vertaling):
Ik meen dat het enige middel niet kan worden aangenomen.
Uit de lering van de arresten van het Hof van 13 mei 1982, A.R. 6434, van 4 nov. 1982,
A.R. 6605-6606, en van 14 jan. 2000, A.R. C.98.0477.F, en uit de lering van de briljante
conclusie van proc.-gen. Velu, toen adv.-gen., vóór het voormelde arrest van 13 mei 1982
(Bull. en Pas. 1981-82, I, 1056), volgt dat, behoudens een onoverkomelijke dwaling of
enige andere oorzaak van vrijstelling van aansprakelijkheid, de bestuurlijke overheid een
fout begaat wanneer zij in haar beslissing grondwettelijke of wettelijke regels schendt, die
haar verbieden te handelen of verplichten op een bepaalde manier te handelen, zodat zij
burgerrechtelijk aansprakelijk is als die fout schade veroorzaakt2. (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
De artt. 1 tot 4, Socialezekerheidswet Werknemers 1969, die het toepassingsgebied van
die wet vaststellen, maken m.i. deel uit van de categorie wettelijke regels die ik hierboven
vermeld3.
1 Zie de andersluidende conclusie O.M. en de aldaar vermelde verwijzingen.
2 Zie Cass., 13 mei 1982, A.R. 6434, A.C. 1981-82, nr. 547, met concl. adv.-gen. V ELU in Bull. en
Pas. 1981-82, I, 1056 ; 4 nov. 1982, A.R. 6605-6606, nr. 154 ; 14 jan. 2000, A.R. C.98.0477.F, nr.
33, met noot A.H.; concl. O.M. vóór Cass., 27 okt. 2003, in Bull. en Pas., 2003, I, A.R. S.01.0147.F,
nr. 530, inz. p. 1712, noot 2; vgl. Cass., 26 juni 1998, met concl. adv.-gen. S PREUTELS, in Bull. en Pas.
1998, A.R. C.97.0236.F, nr. 343.
3 Wat betreft het belang van het onderscheid tussen de veronderstelling waarin de fout van het
bestuur hem ertoe heeft gebracht een onwettige beslissing te nemen en die waarin dat niet het geval
is, verwijs ik naar de bijzonder expliciete redenen van het arrest van 4 nov. 1982 en naar de conclusie
vóór het arrest van 13 mei 1982, nr. 20, die in de voorgaande noot zijn vermeld.
De beslissing dat, in het geval waarin de beslissing van het bestuur, zoals te dezen, onwettig is
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Ik ben dus veeleer de mening toegedaan dat het bestreden arrest zijn beslissing naar
recht verantwoordt - ik citeer - "dat de R.S.Z., met toepassing van artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek, een fout heeft begaan door het voordeel van de sociale zekerheid te
ontzeggen, in strijd met de wet van 27 juni 1969".
Conclusie: verwerping.
ARREST (vertaling)

(A.R. S.03.0072.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 9 mei 2003 is 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.
geacht, zijn fout niettemin alleen in aanmerking kan worden genomen indien bewezen is dat het
bestuur zich niet heeft gedragen als een normaal zorgvuldig en voorzichtig bestuur, mag niet
uitsluitend worden gebaseerd op de rechtspraak van het Hof m.b.t. de aansprakelijkheid van de Staat
voor een fout die door een van zijn organen is begaan in de uitoefening van een rechtsprekende
functie.
Kan laatstgenoemde rechtspraak overigens worden toegepast op een fout die het bestuur begaan heeft
buiten de uitoefening van een dergelijke functie?
Dat is net de essentie van de vraag die beantwoord moet worden.
Persoonlijk denk ik dat die vraag ontkennend moet worden beantwoord.
Het in de voorgaande noot vermelde arrest van het Hof van 26 juni 1998 is duidelijk alleen gewezen
met inachtneming van de zeer specifieke vereisten van de uitoefening van de rechtsprekende functie.
De bestuurlijke overheid die een beslissing moet nemen waarbij ze feiten moet kwalificeren - of de
toepasselijke rechtsregel moet interpreteren - verkeert m.i. in een andere situatie dan de rechter die
uitspraak moet doen over de wettigheid van die beslissing.
In dit bijzonder geval is het ondenkbaar dat geoordeeld zou worden dat de Socialezekerheidswet
Werknemers 1969 de R.S.Z. niet verplicht de door een arbeidsovereenkomst gebonden werknemers
het voordeel van de sociale zekerheid toe te kennen en degenen die niet door een dergelijke
overeenkomst gebonden zijn, het voordeel te ontzeggen.
Geen enkele wettelijke bepaling vermeldt dat weliswaar uitdrukkelijk als zodanig, maar de gehele
opzet van de wet impliceert het m.i. wel.
We hebben te maken met "een norm die deze overheid verplicht te handelen (het voordeel van de
sociale zekerheid toekennen) of verbiedt op een bepaalde wijze te handelen (het voordeel
ontzeggen)".
Wanneer definitief is geoordeeld dat de beslissing van de R.S.Z. onwettig is, moet zijn fout bijgevolg
als bewezen worden beschouwd, tenzij bewezen is dat er een rechtvaardigingsgrond bestaat.
Een ander oordeel zou andermaal afwijken van de toepassing van de regel van de eenheid van de
onwettigheid en van de fout (de eerste uitzondering is die welke aangenomen wordt inzake
aansprakelijkheid van de Staat voor een fout in de uitoefening van een rechtsprekende functie).
Als men aan het bestuur een "recht op fouten" toekent, dan is het moeilijk te verantwoorden dat een
dergelijk recht niet tevens wordt toegekend aan de rechtzoekende, die normaal gezien minder goed
gewapend is dan dat bestuur om het bestaan en de omvang van zijn verplichtingen te beoordelen.
Natuurlijk kan de wet voorzien in strafrechtelijke sancties (en in dit geval, ook burgerrechtelijke
sancties) wanneer de rechtzoekende zijn verplichtingen niet nakomt.
Dat neemt niet weg dat het verschil in behandeling van het bestuur en van de rechtzoekende voor
problemen kan zorgen op een principieel niveau.
En dan zijn er alle gevallen waarin de rechtzoekende zal kunnen pleiten dat de toepasselijke
wetgeving hem niet het "recht op fouten" ontzegt, waarop hij een beroep zal willen kunnen doen...
Met andere woorden, het is niet verantwoord de rechtspraak van het Hof over de
burgerlijkeaansprakelijkheidsregeling opnieuw in vraag te stellen.
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III. Het middel
Eiser voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, §1, 5 (vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 8 augustus
1997), 9, 21 (vóór de wijziging ervan bij de wet van 20 juli 1991), 22, 31 (vóór de wijziging ervan bij de wet van 22 december 1989) en 40 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- artikel 43bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de
voormelde wet van 27 juni 1969;
- de artikelen 1 en 2 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van
de sociale zekerheid voor werknemers;
- de artikelen 1 en 2 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest beslist, met toepassing van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, dat eiser een fout heeft begaan door, in strijd met de wet, te oordelen dat er tussen
verweerder en verweerster geen arbeidsovereenkomst bestond, en door haar het voordeel
van de sociale zekerheid voor werknemers te ontzeggen.
De redenen van de bestreden beslissing luiden als volgt:
"Het (arbeids)hof oordeelt dat (eiser), door te beslissen het voordeel van de sociale zekerheid te ontzeggen en door te zeggen dat de lonen en prestaties die ten gunste van mevrouw L. zijn aangegeven sinds het tweede kwartaal van 1980 (1 april 1980), teniet zullen
worden gedaan, wat aantoont dat die administratieve rechtshandeling ertoe strekt rechtsgevolgen voort te brengen, een beslissing heeft genomen die in strijd is met de wet van 27
juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944; dat hij door die handeling een nationale rechtsnorm heeft miskend die rechtssubjecten verplicht op een bepaalde
manier te handelen en een extracontractuele fout heeft begaan in de zin van artikel 1382
van het Burgerlijk Wetboek; dat de materiële schending van de wet (door eiser) immers
vrij en bewust is geschied; dat er te dezen geen enkele oorzaak van vrijstelling van aansprakelijkheid bestaat; dat, na het arrest van het Arbeidshof te Bergen van 18 februari
1994, de nietigverklaring van de beslissing (van eiser) (...) zijn effect heeft gesorteerd,
aangezien de R.V.A. het recht op en de storting van de werkloosheidsuitkeringen heeft geregulariseerd en de R.V.P. hetzelfde heeft gedaan met de pensioenrechten.
Het voordeel van de dwingende kracht van de administratieve rechtshandeling waarop
(eiser) zich beroept met betrekking tot de administratieve rechtshandeling van 16 juli
1985 tot ontzegging van het voordeel van de sociale zekerheid, heeft geen weerslag op de
bovenstaande overwegingen van het (arbeids)hof in verband met de fout, aangezien (eisers) administratieve rechtshandeling tot ontzegging van het voordeel onwettig is omdat
deze rechtshandeling de wet van 27 juni 1969 (bestaan van de arbeidsovereenkomst)
schendt; dat de dwingende kracht van de administra-tieve rechtshandeling alleen betrekking heeft op de uitvoerbare kracht van de administratieve rechtshandeling; dat ze bijgevolg de onwettigheid van de bestreden rechtshandeling en de overweging dat (eiser), door
die beslissing, een fout heeft begaan, niet wettig ongedaan maakt".
Grieven
(Eiser) is een openbare instelling die belast is met het innen en de invordering van de
socialezekerheidsbijdragen van de werkgevers en de werknemers (artikelen 5 en 9 van de
organieke wet van 27 juni 1969).
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Zijn door de Koning aangewezen ambtenaren en beambten houden toezicht op de uitvoering van de wet en van zijn uitvoeringsbesluiten (artikel 31).
De wet betreffende de sociale zekerheid van de werknemers is van toepassing op de
werknemers en werkgevers die door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden (artikel 1,
§1; zie ook artikelen 1 en 2 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers).
De werkgever die een werknemer tewerkstelt door middel van een arbeidsovereenkomst, is overeenkomstig artikel 21 van de wet van 27 juni 1969 gehouden om (eiser),
binnen de door de Koning vastgestelde termijn, een aangifte met de verantwoording van
de verschuldigde bedragen te bezorgen.
Wanneer geen dan wel een onjuiste aangifte is gedaan, bepaalt (eiser) ambtshalve het
bedrag van de verschuldigde bijdragen aan de hand van alle gegevens die reeds voorhanden zijn, of na alle daartoe nuttig geachte inlichtingen te hebben ingewonnen bij de werkgever, die verplicht is ze te verstrekken (artikel 22: dwingende kracht van de administratieve rechtshan-deling).
Wanneer de werkgever verzuimt de verschuldigde bijdragen te betalen, kan (eiser) de
hem verschuldigde bedragen invorderen door middel van een dwangbevel, onverminderd
zijn recht om de betaling ervan te eisen voor de rechtbanken (artikel 43bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969).
Uit die bepalingen volgt dat (eiser), zoals het bestreden arrest overigens aanneemt, "de
bevoegheid heeft ambtshalve te beslissen of er al dan niet een arbeidsovereenkomst bestaat" en derhalve het voordeel van de wet kan ontzeggen aan degenen die niet aan de
voorwaarden ervan voldoen (de dwingende kracht van de administratieve rechtshandeling).
In de uitvoering van die opdracht kan (eiser) weliswaar een fout of nalatigheid begaan
in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Het feit alleen dat (eiser) oordeelt dat een werknemer niet is tewerkgesteld door middel
van een arbeidsovereenkomst en hem het voordeel van de wet betreffende de sociale zekerheid voor werknemers ontzegt, is evenwel beslist geen fout of nalatigheid, wanneer, na
betwisting en beslissing van de rechter, blijkt dat hij als een werknemer moet worden beschouwd.
De hierboven gedefinieerde dwingende kracht van de administratieve rechtshandeling
heeft tot gevolg dat (eiser) alleen een extracontractuele fout kan begaan als hij door te
handelen of niet te handelen ofwel een internationale rechtsnorm miskent die rechtstreekse gevolgen heeft in de nationale rechtsorde of een interne rechtsnorm miskent die hem
verbiedt te handelen of hem verplicht op een bepaalde manier te handelen, ofwel moet
worden aanzien als een foute handelwijze, die een normaal zorgvuldige en voorzichtige
openbare instelling in dezelfde omstandigheden niet zou hebben gehad.
Het arrest oordeelt tevergeefs en ten onrechte dat eiser, door te beslissen dat er geen arbeidsovereenkomst was en door verweerster het voordeel van de sociale zekerheid voor
werknemers te ontzeggen, een interne rechtsnorm heeft miskend, meer bepaald artikel 1,
§1 van de wet van 27 juni 1969, krachtens hetwelk de wet van toepassing is op de werknemers en de werkgevers die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst.
In tegenstelling tot wat het arrest schijnt te zeggen, verplichtten noch die bepaling noch
de artikelen 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 eiser om op een bepaalde manier te handelen of, integendeel, niet te handelen. In concreto verplichtte geen van die bepalingen hem
verweerster te beschouwen als gebonden door een arbeidsovereenkomst en haar het voordeel van de sociale zekerheid voor werknemers niet te betwisten.
Zoals hierboven gezegd, heeft eiser het recht om op grond van alle gegevens waarover
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hij beschikt of die hij bij de werkgever heeft ingewonnen, te beslissen dat een werknemer
al dan niet met zijn werkgever is verbonden door een arbeidsovereenkomst. Een dergelijke beslissing, ook al zou ze te dezen onjuist zijn, kan niet beschouwd worden als een onwettige beslissing of als een beslissing die een interne rechtsnorm schendt, welke de verplichting oplegt om op een bepaalde manier te handelen, aangezien geen enkele wet bepaalt dat verweerster een loontrekkende arbeider was in haar professionele relatie met verweerder.
Eisers beslissing om verweerster niet te erkennen als werkneemster die onderworpen is
aan de sociale zekerheid voor werknemers, zou bijgevolg alleen een extracontractuele fout
kunnen zijn indien de rechter zou vaststellen dat eiser, bij zijn beoordeling van de situatie
van verweerster, een nalatigheid heeft begaan die een normaal voorzichtige en zorgvuldige openbare instelling niet zou hebben begaan.
Te dezen heeft het arrest er niet op gewezen dat eiser een nalatigheid heeft begaan.
Hieruit volgt dat de beslissing volgens welke eiser met toepassing van artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek een fout heeft begaan door verweerster het voordeel van de sociale zekerheid voor werknemers te ontzeggen, niet naar recht is verantwoord (schending van
alle, in de aanhef van het middel aangegeven wettelijke bepalingen, inzonderheid de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 22 van de wet van 27 juni
1969, waarbij aan eiser het voordeel van de dwingende kracht van de administratieve
rechtshandeling wordt verleend).

IV. Voorafgaande rechtspleging
In dezelfde zaak heeft het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen, op 1 februari
1989 een arrest gewezen dat is vernietigd door het arrest van het Hof van 5 november 1990, waarna de zaak is verwezen naar het Arbeidshof te Bergen4.
Laatstgenoemd hof heeft op 18 februari 1994 een eerste, gedeeltelijk definitief
arrest gewezen.
Het cassatieberoep dat de huidige eiser tegen dat arrest heeft ingesteld, is door
het arrest van het Hof van 8 januari 1996 verworpen5.
Het bestreden arrest doet uitspraak na de heropening van het debat, die bij het
arrest van 18 februari 1994 is bevolen.
V. De beslissing van het Hof
Overwegende dat uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat:
- enerzijds, eiser, bij een op 16 juli 1985 aan verweerder ter kennis gebrachte
beslissing, verweerster heeft uitgesloten van het voordeel van het socialezekerheidsstelsel, dat is ingevoerd bij de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, welk voordeel gegrond is op haar tewerkstelling bij verweerder;
- anderzijds, het Arbeidshof te Bergen bij arrest van 18 februari 1994 het bestaan van een arbeidsovereenkomst tussen de verweerders heeft erkend en hun
rechtsvordering tot behoud of teruggave van dat voordeel gegrond heeft verklaard;
Dat het bestreden arrest beslist dat eiser een fout heeft begaan waarvoor hij tegenover verweerster aansprakelijk is op grond van artikel 1382 van het Burger4 Cass., 5 nov. 1990, A.R. 8727, nr. 124.
5 In A.C., niet gepubliceerd.
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lijk Wetboek, door verweerster dat voordeel te ontzeggen in strijd met de voormelde wet van 27 juni 1969;
Overwegende dat de fout van de bestuurlijke overheid, die op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek haar aansprakelijkheid kan
meebrengen, bestaat in een gedraging die ofwel neerkomt op een verkeerd optreden dat beoordeeld moet worden volgens de maatstaf van een normaal zorgvuldige en voorzichtige overheid die in dezelfde omstandigheden verkeert, ofwel, behoudens onoverkomelijke dwaling of enige andere rechtvaardigingsgrond, een
schending inhoudt van een nationaalrechtelijke norm of van een internationaal
verdrag met rechtstreekse werking in de interne rechtsorde, waarbij deze overheid verplicht is niet te doen of op een bepaalde manier wel iets te doen;
Overwegende dat die wet, krachtens artikel 1 van de wet van 27 juni 1969, van
toepassing is op de werknemers en werkgevers die door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden;
Dat uit de artikelen 5 en 9 blijkt dat eiser een openbare instelling is die belast
is met het innen van de socialezekerheidsbijdragen en dat, krachtens artikel 31,
de door de Koning aangewezen ambtenaren toezicht houden op de naleving van
de bepalingen van die wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan;
Overwegende dat eiser, te dezen, in het kader van die opdracht een onderzoek
heeft verricht op grond waarvan hij ten aanzien van de verweerders een beslissing tot ontzegging van het voordeel van de sociale zekerheid heeft genomen,
aangezien hij oordeelde dat zij tijdens het litigieuze tijdvak niet door een arbeidsovereenkomst waren verbonden;
Dat het arbeidshof, op het hoger beroep van de verweerders, na een onderzoek
van de door de partijen aangevoerde feitelijke omstandigheden, de aard van de
contractuele betrekkingen tussen de verweerders anders heeft beoordeeld en het
bestaan van een arbeidsovereenkomst als bewezen heeft beschouwd;
Overwegende dat de omstandigheid alleen dat het arbeidshof zich op dat punt
niet bij eisers analyse heeft aangesloten, niet impliceert dat laatstgenoemde een
fout heeft begaan;
Dat geen enkele rechtsnorm eiser immers verplicht om, bij de omschrijving
van een arbeidsverhouding, niets te doen of op een bepaalde manier wel iets te
doen;
Overwegende dat eisers beslissing alleen als foutief zou kunnen worden aangemerkt indien zij zou bestaan in een gedraging die neerkomt op een verkeerd
optreden, dat beoordeeld moet worden volgens de maatstaf van een normaal
zorgvuldige en voorzichtige bestuurlijke overheid die in dezelfde omstandigheden verkeert, welk gedrag het bestreden arrest niet vaststelt;
Overwegende dat het bestreden arrest, door te oordelen dat eiser "een beslissing heeft genomen die de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 schendt, dat hij door die handeling een nationale rechtsnorm heeft miskend die rechtssubjecten verplicht op een bepaalde manier te handelen en een extracontractuele fout heeft begaan in de zin van artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek", zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
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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 bodemrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
25 oktober 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: mevr. Velu – Andersluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 508
2° KAMER - 26 oktober 2004

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
DADER (VOOR EIGEN DAAD) - NIET-AANSPRAKELIJKE DERDE SCHADELIJDER - VERGOEDING VAN
SCHADE - OMVANG.
De niet-aansprakelijke derde schadelijder heeft recht op vergoeding van zijn volledige
schade en dit van elkeen die mede-aansprakelijk is voor het ongeval1. (Artt. 1382 en
1383 B.W.)
(D. T. FOTO MARJAN & VIDEO FILIP C.V.B.A.)

ARREST

(A.R. P.04.0934.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 29 april 2004 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Ieper.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in haar cassatieakte een middel voor.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het cassatieberoep enkel gericht is tegen de beslissing waarbij eiseres wordt veroordeeld tot volledige vergoeding van de schade van verweerster;
1 Cass., 5 mei 1993, A.R. P.93.0006.F, nr. 218.
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Overwegende dat eiseres aanvoert dat, aangezien zij voor een vierde aansprakelijk wordt verklaard voor de schadelijke gevolgen van het ongeval en de bestuurder van het voertuig van verweerster voor drie vierden, zij niet kon worden
veroordeeld tot volledige vergoeding van de schade aan het voertuig van verweerster;
Overwegende dat uit de vermeldingen van het bestreden vonnis blijkt dat verweerster een niet-aansprakelijke derde is wier voertuig werd beschadigd;
Dat de niet-aansprakelijke derde schadelijder recht heeft op vergoeding van
zijn volledige schade en dit van elkeen die mede-aansprakelijk is voor het ongeval;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
26 oktober 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal –
Advocaat: mr. J. Van Walleghem, Ieper.

Nr. 509
2° KAMER - 26 oktober 2004

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKING - BEVEL TOT HUISZOEKING VERMELDINGEN.
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKING - BEVEL TOT HUISZOEKING VERMELDING VAN BEWONER VAN WONING - GEVOLG.
3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKING - WONING - BEGRIP.
1º Zo het bevel tot huiszoeking de woning moet preciseren waar de huiszoeking moet
worden uitgevoerd en dit normaal gebeurt door de vermelding van het adres en de naam
van de bewoner, vereisen noch artikel 89bis Wetboek van Strafvordering, noch enige
andere wetsbepaling dat het bevel tot huiszoeking de naam van de bewoner vermeldt 1.
(Art. 89bis Sv.)
2º Nu de vermelding in het bevel tot huiszoeking van de bewoner van de woning slechts
één van de mogelijke gegevens is die de officier van gerechtelijke politie die met de
uitvoering van de huiszoeking is gelast, moeten toelaten te weten aangaande welk
misdrijf de onderzoeksrechter zijn onderzoek voert en welke nuttige opsporingen en
inbeslagnemingen hij zelf in verband daarmee kan verrichten zonder de perken van het
gerechtelijk onderzoek en van zijn opdracht te buiten te gaan, houdt de loutere
vermelding van de naam van de vermoede bewoner niet noodzakelijk een beperking in
voor de huiszoeking in de vermelde woning2. (Art. 89bis Sv.)
1 Zie Cass., 18 nov. 1997, A.R. P.96.1364.N, nr. 485 met concl. van adv.-gen. BRESSELEERS; 26 maart
2002, A.R. P.01.1642.N, nr. 204.
2 Ibid.
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3º Onder het begrip woning in de zin van artikel 15 Grondwet moet worden verstaan de
plaats die een persoon bewoont om er zijn verblijf of zijn werkelijke verblijfplaats te
vestigen en waar hij uit dien hoofde recht heeft op eerbiediging van zijn persoonlijke
levenssfeer, zijn rust en meer in het algemeen zijn privé-leven 3. (Art. 15 G.W. 1994; Art.
87 Sv.)
(C. e.a.)

ARREST

(A.R. P.04.1129.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 28 juni 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser sub 1 stelt in een memorie een middel voor.
De eiseres sub 2 stelt in een memorie een middel voor.
Die memories zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel van de eiser sub 1
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het in het artikel 89bis Wetboek van Strafvordering vermelde bevel tot huiszoeking, als bedoeld in artikel 15 Grondwet, de woning moet
preciseren waar deze moet worden uitgevoerd; dat, zo dit normaal gebeurt door
de vermelding van het adres en de naam van de bewoner, evenwel artikel 89bis
Wetboek van Strafvordering noch enige andere wetsbepaling vereisen dat het bevel tot huiszoeking de naam van de bewoner vermeldt;
Overwegende dat, enerzijds, de vermelding van de bewoner slechts één van de
mogelijke gegevens is die de officier van gerechtelijke politie die met de uitvoering van de huiszoeking is gelast, moeten toelaten te weten aangaande welk misdrijf de onderzoeksrechter zijn onderzoek voert en welke nuttige opsporingen en
inbeslagnemingen hijzelf in verband daarmee kan verrichten zonder de perken
van het gerechtelijk onderzoek en van zijn opdracht te buiten te gaan;
Overwegende dat, anderzijds, de loutere vermelding van de naam van de vermoede bewoner niet noodzakelijk een beperking inhoudt voor de huiszoeking in
de vermelde woning;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat onder het begrip "woning" in de zin van artikel 15 Grondwet
moet worden verstaan de plaats die een persoon bewoont om er zijn verblijf of
3 Cass., 20 dec. 2000, A.R. P.00.1384.F, nr. 713.
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zijn werkelijke verblijfplaats te vestigen en waar hij uit dien hoofde recht heeft
op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, zijn rust en meer in het algemeen zijn privé-leven;
Overwegende dat het arrest van het begrip "woning" geen onwettige uitlegging
geeft, noch een uitlegging die onverzoenbaar is met de bewoordingen van het te
dezen afgegeven bevel tot huiszoeking;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
3. Derde onderdeel
Overwegende dat het arrest niet oordeelt dat een persoon die niet op een bepaald adres is ingeschreven, daar zijn woning niet kan hebben, maar enkel het
feit dat de eisers niet ingeschreven waren op het adres van de woning als feitelijke beschouwing vermeldt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
4. Vierde onderdeel
Overwegende dat, van zodra de uitlegging die de rechter van een akte geeft,
niet onverenigbaar is met de inhoud van die akte, er geen miskenning van bewijskracht is;
Overwegende dat het onderdeel zelf aanvoert dat het huiszoekingsbevel op
tweeërlei wijze kan worden uitgelegd, "maximaal" en "minimaal" en dat het arrest het huiszoekingsbevel "maximaal" uitlegt;
Dat hieruit volgt dat het arrest dat het huiszoekingsbevel uitlegt op een wijze
die volgens het onderdeel zelf mogelijk is, de bewijskracht van dit huiszoekingsbevel niet miskent;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
(...)
B. Onderzoek van het middel van de eiseres sub 2
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het arrest met de overweging dat het bevel tot huiszoeking
voor het pand op het bepaalde adres "als woning van [een met name aangeduide
vennootschap]" betrekking had op het volledige pand op dit adres, van dit bevel
een uitlegging geeft die met de bewoording ervan niet onverenigbaar is;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
2. Tweede, derde en vierde onderdeel
Overwegende dat de onderdelen uitgaan van de onjuiste onderstelling dat het
door de onderzoeksrechter aan de gedelegeerde officier van gerechtelijke politie
gegeven bevel daartoe niet toeliet huiszoeking te verrichten in de gehele woning
op het aangegeven adres;
Dat de onderdelen niet kunnen worden aangenomen;
C. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissingen overeenkomstig de wet
zijn gewezen;
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OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
26 oktober 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal
– Advocaten: mrs. B. Coopman, Brussel, L. Schuermans, Turnhout, J. Surmont, Turnhout
en A. Vandenberghe, Brussel.

Nr. 510
2° KAMER - 26 oktober 2004

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — STRAFZAKEN KENNELIJK NIET-ONTVANKELIJK VERZOEK - GELDBOETE.
De verzoeker tot verwijzing van de ene rechtbank naar de andere wiens verzoek kennelijk
onontvankelijk is verklaard door het Hof wordt veroordeeld tot een geldboete om reden
dat zijn lichtzinnig beroep op voornoemde rechtspleging rechtsmisbruik oplevert dat de
normale werking van het gerecht ernstig heeft verstoord1. (Art. 545, tweede en derde lid
Sv.)
(V.)

ARREST

(A.R. P.04.1329.N)

I. Voorafgaande rechtspleging
V. D. M. heeft het Hof verzocht de bij het Hof van Beroep te Gent tegen hem
hangende strafzaak naar een ander hof van beroep te verwijzen wegens gewettigde verdenking.
Het Hof heeft dit verzoek bij arrest van 19 oktober 2004 kennelijk niet ontvankelijk verklaard en tevens gezegd dat een geldboete wegens kennelijk onontvankelijk verzoek zoals bepaald in artikel 545, tweede en derde lid Wetboek van
Strafvordering verantwoord kan zijn.
De griffier bij het Hof heeft bij gerechtsbrief van 19 oktober 2004 opgeroepen
om tegen de zitting van 26 oktober 2004 schriftelijk zijn opmerkingen mede te
delen.
II. Huidige rechtspleging
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
V. D. M. heeft schriftelijke opmerkingen medegedeeld.
III. Beslissing van het Hof
1 Cass., 6 feb. 2002, A.R. P.02.0091.F, nr. 90.
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Overwegende dat de schriftelijke opmerkingen van V. D. M., voor zover die
begrijpelijk zijn, enkel betrekking hebben op het arrest van het Hof van 19 oktober 2004 en niet op de eventuele geldboete die wegens het kennelijk onontvankelijk verzoek, zoals bepaald in artikel 545, tweede en derde lid Wetboek van
Strafvordering, verantwoord kan zijn;
Overwegende dat V. D. M. geen redelijke verantwoording geeft voor zijn handeling; dat zijn lichtzinnig beroep op de rechtspleging van de artikelen 542 en
545, eerste lid Wetboek van Strafvordering rechtsmisbruik oplevert dat de normale werking van het gerecht ernstig heeft verstoord;
Overwegende dat het opleggen van een zware geldboete dan ook verantwoord
is om V. D. M. aan te sporen zich in de toekomst te onthouden van lichtzinnige
verzoeken tot verwijzing;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Veroordeelt V. D. M. tot een burgerrechtelijke geldboete zoals bedoeld, in artikel 545, tweede en derde lid Wetboek van Strafvordering, van 1500 euro;
Verstaat dat de administratie der registratie der domeinen zal innen met aanwending van alle middelen van recht;
Veroordeel V. D. M. in de kosten.
26 oktober 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal.

Nr. 511
2° KAMER - 27 oktober 2004

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - STRAFWET - ZWAARSTE STRAF - OPHEFFING VAN DE
HOOFDGEVANGENISSTRAF.
2º STRAF — ZWAARSTE STRAF - BEGRIP.
3º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN
CASSATIE - GRENZEN - VRAAG DIE STEUNT OP EEN VERKEERDE HYPOTHESE.
4º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CASSATIE GRENZEN - VRAAG DIE STEUNT OP EEN VERKEERDE HYPOTHESE.
5º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ART. 41.
1º en 2° De nieuwe wet die de voor een misdrijf bepaalde hoofdgevangenisstraf opheft, is
minder streng, ongeacht het facultatief of verplicht karakter van die gevangenisstraf,
zonder dat men ermee rekening moet houden dat het minimum- en maximumbedrag van
de nieuwe geldboete werden verhoogd en dat een vervallenverklaring van het recht tot
sturen eraan is toegevoegd1. (Art. 2, tweede lid Sw.)
1 Zie Cass., 31 jan. 1984, A.R. 8119, nr. 292.
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3º en 4° Het Hof van Cassatie is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen aan het
Arbitragehof, wanneer de vraag op een verkeerde hypothese steunt, zoals de bewering
dat de verplichting die de rechter, die de vervallenverklaring van het recht een
motorvoertuig te besturen uitspreekt, wordt opgelegd, krachtens de Wegverkeerswet,
zoals gewijzigd bij de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake
verkeersveiligheid, om ten minste acht dagen effectief rijverbod op te leggen, "de
bestuurders van een motorvoertuig" betreft, terwijl die bepaling alle weggebruikers betreft
waarop de bepalingen betreffende de politie van het wegverkeer van toepassing zijn en
aan wie de rechter die straf oplegt2. (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof)
5º De verplichting die de rechter, die de vervallenverklaring van het recht een motorvoertuig
te besturen uitspreekt, wordt opgelegd, krachtens de Wegverkeerswet, zoals gewijzigd bij
de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid,
om ten minste acht dagen effectief rijverbod op te leggen, betreft niet alleen de
bestuurders van een motorvoertuig, maar alle weggebruikers waarop de bepalingen
betreffende de politie van het wegverkeer van toepassing zijn en aan wie de rechter die
straf oplegt. (Art. 41 Wegverkeerswet)
(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0695.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, dat op 23 maart 2004 door de
Correctionele Rechtbank te Luik in hoger beroep is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert in een memorie vier middelen aan.
Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel:
Overwegende dat het bestreden vonnis eiser wegens de op 22 april 2002 begane overtreding van de artikelen 5 en 72.2, eerste lid, (telastlegging A), 9.3, eerste
lid, (telastlegging B) en 16.3., eerste lid, (telastlegging C) van het Wegverkeersreglement, veroordeelt tot een geldboete van 100 euro of tot een vervangende
straf van vervallenverklaring van het recht om gelijk welk motorvoertuig te besturen gedurende 15 dagen, met uitstel gedurende drie jaar tot beloop van 50
euro en 8 dagen, wegens de drie overtredingen samen, en, daarenboven, tot een
vervallenverklaring van het recht tot sturen voor de duur van acht dagen, wegens
de telastlegging C;
Overwegende dat het middel kritiek uitoefent op het bestreden vonnis in zoverre het op de feiten die eiser worden ten laste gelegd, toepassing maakt van de
wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersvei2 Zie Cass., 26 juni 1996, A.R. P.96.0218.F, nr. 259.
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ligheid en van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot aanwijzing van de
zware overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen in uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, die op 1 maart 2004
van kracht zijn geworden;
Overwegende dat, artikel 2, tweede lid van het Strafwetboek bepaalt dat indien
de straf ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het
misdrijf was bepaald, de minst zware straf wordt toegepast;
Dat op het ogenblik dat eiser het misdrijf C heeft gepleegd, dat misdrijf strafbaar was gesteld met een gevangenisstraf van één dag tot één maand en een geldboete van 10 tot 500 euro, of met slechts één van die straffen, terwijl vanaf 1
maart 2004, de gevangenisstraf is afgeschaft en voormeld misdrijf gestraft wordt
met een geldboete van 100 tot 500 euro alsmede met een verplichte vervallenverklaring van het recht tot sturen van minstens acht dagen;
Dat, aangezien de rechter niet meer tot een gevangenisstraf kan veroordelen,
de nieuwe wet minder streng is dan de vorige;
Dat de appèlrechters hun beslissing om de nieuwe wet toe te passen naar recht
verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Derde middel:
Overwegende dat, zoals het middel aanvoert, het proces-verbaal van de terechtzitting van 24 februari 2004 het volgende vermeldt: "de rechtbank brengt de
raadsman van [eiser] ervan op de hoogte dat krachtens de wet van 7 februari
2003 en zijn twee toepassingsbesluiten van 22 december 2003, de telastlegging
C (rechts inhalen) voortaan een zware overtreding van de derde [graad] uitmaakt,
en dit, vanaf 1 maart 2004. Hieruit volgt dat, in de veronderstelling dat de telastleggingen bewezen zouden worden verklaard, de minimale geldboete 100 euro
bedraagt en dat de rechtbank een verval van het recht tot sturen moet uitspreken
van minstens acht dagen";
Overwegende evenwel dat, enerzijds, dit proces-verbaal daarenboven de vermeldingen inhoudt dat "de raadsman van [eiser] er kennis van neemt en zijn verweer aanpast aan die nieuwe bepalingen" en dat, anderzijds, uit de vermeldingen
van het bestreden vonnis blijkt dat op "de terechtzitting van 24 februari 2004,
[eiser], via zijn raadsman, verzocht werd om verweer te voeren op grond van die
nieuwe bepalingen";
Dat, aangezien eiser verweer heeft kunnen voeren over de toepassing van de
nieuwe wet, zijn recht van verdediging werd geëerbiedigd;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
3. Vierde middel:
Overwegende dat het bestreden vonnis vermeldt dat "volgens de bewoordingen van artikel 62 van het koninklijk besluit van 16 maart 1968, de processenverbaal die zijn opgemaakt en die, overeenkomstig die bepaling, worden toegezonden of rechtstreeks overhandigd, bewijskracht hebben zolang het tegendeel
van de materiële vaststellingen die door de bevoegde ambtenaren zijn opgemaakt
niet is bewezen; [...] dat de ter zake verrichte vaststellingen duidelijk, nauwkeu-
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rig en bijzonder gedetailleerd zijn: twee reeksen van overtredingen worden beschreven. De eerste betreft de opzettelijke versperring van de linker rijstrook 'wat
een ware opstopping veroorzaakte' en de tweede, de overschrijding van een witte
doorlopende streep. Vervolgens is eiser niet binnen zijn rijstrook gebleven maar
is hij wel degelijk een rij voertuigen in beweging voorbijgereden; [...] dat in die
omstandigheden, de rechtbank van mening is dat [eiser] niet het vereiste bewijs
van het tegendeel levert";
Dat de appèlrechters, door die vermeldingen, de in het middel weergegeven
conclusie beantwoorden;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
4. Over het verzoek tot het stellen van een prejudiciële vraag, met als opschrift
tweede middel:
Overwegende dat eiser het Hof verzoekt een prejudiciële vraag te stellen aan
het Arbitragehof betreffende de schending, door de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid, van artikel 10 van de
Grondwet en artikel 8 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting,
het uitstel en de probatie;
Overwegende dat voormelde wet van 29 juni 1964 geen rechtsnorm is, over de
schending waarvan het Arbitragehof, bij wijze van prejudiciële beslissing, met
toepassing van artikel 26 van de Bijzondere Wet op het Arbitragehof, uitspraak
kan doen;
Overwegende, voor het overige, dat de verplichting die de rechter, die de vervallenverklaring van het recht een motorvoertuig te besturen uitspreekt, wordt
opgelegd, krachtens de wet betreffende de politie over het wegverkeer, zoals gewijzigd bij voormelde wet van 7 februari 2003, om ten minste acht dagen effectief rijverbod op te leggen, niet alleen slaat op de "bestuurders van een motorvoertuig", maar op alle weggebruikers waarop de bepalingen betreffende de politie van het wegverkeer van toepassing zijn en aan wie de rechter die straf oplegt;
Dat de prejudiciële vraag van een onjuiste veronderstelling uitgaat en bijgevolg niet aan het Arbitragehof dient te worden gesteld;
B. Ambtshalve onderzoek van beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
27 oktober 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaat: mr. A. Franken, Luik.

Nr. 512 - 27.10.04

HOF VAN CASSATIE

1703

Nr. 512
2° KAMER - 27 oktober 2004

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE - NEERLEGGING VAN CONCLUSIE - VERDAGING NAAR EEN LATERE TERECHTZITTING
- ANDERS SAMENGESTELD RECHTSCOLLEGE - HERVATTING VAN HET DEBAT - VERMELDINGEN IN HET
PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING EN IN HET VONNIS - GEEN NIETIGHEID.
2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - SAMENSTELLING
VAN HET RECHTSCOLLEGE - NEERLEGGING VAN CONCLUSIE - VERDAGING NAAR EEN LATERE
TERECHTZITTING - ANDERS SAMENGESTELD RECHTSCOLLEGE - HERVATTING VAN HET DEBAT VERMELDINGEN IN HET PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING EN IN HET VONNIS - GEEN
NIETIGHEID.
1º en 2° De naleving van het beginsel volgens welk het vonnis enkel kan worden gewezen
door de rechters die alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond vereist niet dat, na
neerlegging en voorlezing van de conclusie voor een anders samengesteld
rechtscollege, in het proces-verbaal van de latere terechtzitting wordt vermeld dat het
debat volledig voor dat rechtscollege werd hervat, noch dat de vroeger neergelegde
conclusie voor het rechtscollege is hernomen, wanneer de voormelde omstandigheden
blijken uit de vermeldingen van het proces-verbaal van de terechtzitting en van het
vonnis1. (Art. 779, tweede lid Ger.W.)
(V. e.a. T. F. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0765.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis, dat op 14 januari 2004 door
de Correctionele Rechtbank te Nijvel in hoger beroep is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert in een memorie twee middelen aan
Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
Over het cassatieberoep van R.V.:
1 In zijn vroegere rechtspraak, stelde het Hof van cassatie zich veeleer strikt op bij de beoordeling
van het feit of het vroegere debat volledig werd hernomen en of de eerder voor de anders
samengestelde rechtbank neergelegde conclusie, voor het nieuwe rechtscollege werd ingediend. Zie
Cass., 6 nov. 1985, A.R. 4455, nr. 148; Cass., 2 sept. 1992, A.R. 9819, nr. 584; Cass., 7 feb. 2000,
A.R. P.99.1596.F, nr. 128.
Hier beslist het Hof, niettegenstaande het feit dat het zittingsblad nergens verwijst naar een eerder
neergelegde conclusie, noch dat het reeds aangevatte debat volledig werd hervat, dat kon worden
volstaan met de verwijzing, in het zittingsblad, naar art. 190 Sv. en met de vermelding dat de
conclusie van de partijen voor de rechtbank werd uiteengezet, aangevuld met de vermelding in het
vonnis van de, inderdaad vrij gebruikelijke formule, dat de partijen in hun conclusie die door hun
raadsman werd toegelicht, zijn gehoord en dat het openbaar ministerie in zijn samenvatting en zijn
conclusie werd gehoord.
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(...)
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvordering waarbij hij wordt veroordeeld wegens de telastlegging A:
Over het eerste middel:
Overwegende dat, krachtens artikel 779, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, dat toepasselijk is in strafzaken, het vonnis enkel kan worden gewezen
door rechters die alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond, en dit op straffe
van nietigheid;
Overwegende dat uit de vermeldingen van de processen-verbaal van de terechtzittingen van 16 oktober 2002, 27 november 2002, 22 januari 2003 en 26
maart 2003, alsook uit de meldingen, aangebracht door de griffier en de rechter
die de zetel voorzit, blijkt dat op elk van die terechtzittingen van de correctionele
rechtbank, die is samengesteld uit de rechters J. della Faille de Leverghem, F.
Colard en C. Panier, een conclusie werd voorgelezen en neergelegd door de
raadsman van een van de partijen; dat aldus, door de neerlegging van een conclusie, het debat was geopend;
Dat de rechtbank, die toen was samengesteld uit de rechters J. della Faille de
Leverghem, F. Colard en A.M. Engels, de zaak op de terechtzitting van 3 december 2003 heeft onderzocht, ze in beraad heeft gehouden en de datum voor uitspraak van het vonnis heeft vastgesteld op 7 januari 2004;
Dat het proces-verbaal van die terechtzitting niet vermeldt dat het debat volledig voor de nieuwe zetel werd hervat, noch dat de eerder neergelegde conclusie
opnieuw bij die zetel werd ingediend;
Maar overwegende dat het proces-verbaal vermeldt dat het onderzoek werd
verricht conform artikel 190 van het Wetboek van Strafvordering, dat de raadsman van eiser een conclusienota alsook een aanvullende conclusienota heeft
neergelegd, dat eiser in zijn beweringen en verweermiddelen werd gehoord, dat
de raadsman van eiseres vervolgens de conclusie van zijn cliënte heeft toegelicht
en vier foto's heeft neergelegd, dat de raadsman van de verweerders, burgerlijke
partijen, de conclusie van zijn cliënten heeft toegelicht, dat het openbaar ministerie heeft geconcludeerd en dat de rechtbank de zaak in beraad heeft genomen;
Dat het bestreden vonnis werd gewezen op de terechtzitting van 14 januari
2004 door rechter della Faille de Leverghem, rechter Baes, die bij beschikking
van de voorzitter was aangewezen om de uitspraak bij te wonen ter vervanging
van rechter Engels, en rechter Destrée, die op dezelfde wijze was aangewezen ter
vervanging van rechter Colard;
Dat dit vonnis vermeldt dat de verweerders, burgerlijke partijen, in hun conclusie die door hun raadsman werd toegelicht, zijn gehoord evenals de eisers en
dat het openbaar ministerie werd gehoord in zijn samenvatting en zijn conclusie;
Dat uit de vermeldingen van het proces-verbaal van de terechtzitting van 3 december 2003 en deze van het bestreden vonnis kan worden afgeleid dat het debat
voor die nieuwe zetel volledig werd hervat en dat de conclusie aldaar opnieuw
werd ingediend;
Dat het middel bijgevolg niet kan worden aangenomen;
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Over het tweede middel:
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
27 oktober 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaten: mrs. T'Kint en D. Léonard, Nijvel.

Nr. 513
2° KAMER - 27 oktober 2004

1º STRAF — GELDBOETE EN OPDECIEMEN - ONWETTIGE BESLISSING TOT VERHOGING
VAN DE OPDECIEMEN OP EEN STRAFRECHTELIJKE GELDBOETE - CASSATIEBEROEP VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE - DRAAGWIJDTE.
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — ALLERLEI - STRAFVORDERING –
CASSATIEBEROEP VAN HET O.M. BEPERKT TOT STRAF OF EEN AANVULLENDE MAATREGEL WAARVAN
DE NIETIGHEID GEDEELTELIJKE VERNIETIGING MET ZICH MEE ZOU BRENGEN - DRAAGWIJDTE.
3º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING —
OPENBAAR MINISTERIE EN VERVOLGENDE PARTIJ - ONWETTIGE BESLISSING TOT VERHOGING VAN DE
OPDECIEMEN OP EEN STRAFRECHTELIJKE GELDBOETE - GEDEELTELIJKE VERNIETIGING.
1º en 2° Wanneer het cassatieberoep van het openbaar ministerie beperkt is tot een
bijkomende straf of maatregel waarvan de nietigheid slechts kan leiden tot een
gedeeltelijke cassatie, toetst het Hof slechts de wettigheid van die bijkomende straf of
maatregel1.
3º Wanneer een arrest wordt vernietigd wegens onwettigheid van de beslissing over de
verhoging van de opdeciemen op een strafrechtelijke geldboete, zijn vernietiging en
verwijzing tot dat beschikkende gedeelte beperkt2.
(Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Luik T. V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0869.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep, gericht tegen een arrest dat op 28 april 2004 door de correctionele kamer van het Hof van Beroep te Luik is gewezen, is beperkt tot de
beslissing betreffende de opdeciemes waarmee de geldboete wordt verhoogd.
II. Rechtspleging voor het Hof
1 Zie Cass., 9 juni 1987, A.R. 1406, nr. 607.
2 Zie Cass., 21 nov. 1984, A.R. 3822, nr. 182; Cass., 23 april 1985, A.R. 9317, nr. 504.
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Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
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 artikel 1bis, 3° van de wet van 5 maart 1952 betreffende de
opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten een verhoging van vijftien decimes
bepaalt voor de strafrechtelijke geldboeten opgesomd in artikel 11, §2, eerste en
tweede lid, §3, eerste en tweede lid en §4 van het koninklijk besluit nr. 5 van 23
oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten;
Overwegende dat het arrest ten aanzien van de eerste verweerder de telastleggingen bewezen verklaart van verzuim om de individuele rekening te houden van
een van zijn werknemers en hem daarvan een afschrift te bezorgen binnen de
wettelijke termijnen, geen arbeidsreglement te hebben opgesteld en die werknemer op het einde van zijn dienstbetrekking de afrekening van zijn loon niet te
hebben uitbetaald;
Overwegende dat die misdrijven geen verband houden met die welke worden
opgesomd in artikel 11, §§2, 3 en 4 van het koninklijk besluit van 23 oktober
1978;
Dat het verzuim om de individuele rekening te houden en dit document binnen
de verplichte termijn af te geven, welk misdrijf door artikel 11, §1, 1°, b en e van
voormeld koninklijk besluit wordt gestraft, niet gestraft wordt met de verhoging
van vijftien opdecimes bepaald bij artikel 1bis, 3° van de wet van 5 maart 1952;
Dat het arrest, door die verhoging niettemin toe te passen op de geldboete die
aan de eerste verweerder wordt opgelegd wegens de tegen hem bewezen verklaarde telastleggingen alsook op de bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot hulp
aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, voormelde wettelijke bepaling
schendt;
Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat het cassatieberoep van het openbaar ministerie dat zich
beperkt tot een bijkomende straf of maatregel waarvan de nietigheid slechts zou
kunnen leiden tot een gedeeltelijke cassatie, aan het Hof slechts de toetsing van
de wettigheid van die straf of bijkomende maatregel opdraagt;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de geldboete en de bijdrage aan
het Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden
verhoogt met vijftien opdecimes;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
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Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
27 oktober 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met
opdracht.

Nr. 514
1° KAMER - 28 oktober 2004

DWANGSOM - ARTIKEL 1385BIS, EERSTE LID GER.W. - VEROORDELING TOT
BETALING VAN EEN GELDSOM - GEVOLG.
Het arrest dat zijn beslissing gepaard doet gaan met een bevel tot betaling van een
dwangsom, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht wanneer dat bevel een
veroordeling tot betaling van een geldsom is in de zin van art. 1385bis, eerste lid Ger.W.
(TEXACO BELGIUM N.V. T. COUKY B.V.B.A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0432.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 22 februari 2001 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. Cassatiemiddelen
Eiseres voert twee middelen aan:
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 1385bis, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiseres ontvankelijk en ten dele gegrond, bevestigt de beroepen beschikking, behalve in zoverre daarbij de dwangsom wordt
vastgesteld op een bedrag van 500.000 BEF per wanprestatie en, opnieuw uitspraak doende over dat punt, stelt het de dwangsom vast op het bedrag van 50.000 BEF per wanprestatie. Het beslist aldus op alle gronden die hier geacht worden volledig weergegeven te
zijn.
Grieven
Krachtens artikel 1385bis, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, kan de dwangsom
niet worden opgelegd in geval van een veroordeling tot betaling van een geldsom; die uitsluiting slaat op de veroordelingen tot nakoming van een verbintenis tot betaling, wanneer
degene ten voordele van wie de veroordeling is uitgesproken die betaling van de veroor-
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deelde partij kan invorderen door een beroep te doen op de middelen van tenuitvoerlegging. Te dezen veroordeelt de beroepen beschikking eiseres om aan verweerster "eenmaal
per week, vanaf het tijdstip waarop de schuld van laatstgenoemde 2.500.000 BEF zal bedragen, de volgende bedragen te betalen: - de inkomsten die (verweerster) verkregen heeft
door het gebruik van krediet- en betaalkaarten; - de bedragen die (verweerster) heeft verdiend, onder meer, aan elektriciteitsfacturen, commissielonen voor carwash en commissielonen voor krantenverkoop, een en ander op straffe van een dwangsom van 500.000
BEF per wanprestatie". Die aanmaning vormt een veroordeling tot betaling van een geldsom in de zin van artikel 1385bis, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek; de aan eiseres
gegeven aanmaning om de inkomsten uit de exploitatie alsook de door verweerster verdiende bedragen te betalen aan verweerster is immers een veroordeling tot betaling van
geldsommen, die een schuldeiser, verweerster, verdiend heeft, ten koste van een schuldenaar, eiseres. De wijze van betaling was vastgesteld in de tussen de partijen gesloten overeenkomst en verweerster kon door een beroep te doen op de middelen van tenuitvoerlegging de betaling van die geldsommen invorderen van eiseres. Daaruit volgt dat het arrest
de beslissing waarbij de bij de beroepen beschikking gegeven aanmaning wordt bevestigd,
in zoverre daarbij een dwangsom wordt opgelegd, niet naar recht verantwoordt.
...

IV. Beslissing van het Hof
Het eerste middel:
Overwegende dat naar luid van artikel 1385bis, eerste lid van het Gerechtelijk
Wetboek, een dwangsom niet kan worden opgelegd in geval van een veroordeling tot betaling van een geldsom;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat eiseres bij overeenkomst aan verweerster het recht heeft toegekend om een tankstation te exploiteren en dat zij met haar verschillende overeenkomsten heeft gesloten die bij dat
contract horen; dat, toen verweerster twee facturen niet betaalde, eiseres met haar
onderhandelingen begon over de wijze waarop de betrekkingen tussen de partijen zouden worden voortgezet, en zij tegelijkertijd de betaling van verschillende,
aan haar verschuldigde bedragen schorste;
Dat het arrest, na de vordering van verweerster gegrond te hebben verklaard,
met bevestiging van het beroepen vonnis en in het kader van een voorlopige regeling van die verhouding, eiseres beveelt "aan [verweerster] eenmaal per week,
vanaf het tijdstip waarop de schuld van laatstgenoemde 2.500.000 BEF zal bedragen, de inkomsten die [verweerster] verkregen heeft door het gebruik van krediet- en betaalkaarten [alsook] de bedragen die [laatstgenoemde] heeft verdiend,
onder meer, aan elektriciteitsfacturen, commissielonen voor carwash en commissielonen voor krantenverkoop te betalen, een en ander op straffe van een dwangsom [...] per wanprestatie";
Overwegende dat het middel betoogt dat die aanmaning een veroordeling is tot
betaling van een geldsom in de zin van artikel 1385bis, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, zodat de daaraan gekoppelde dwangsom onwettig is;
Overwegende dat de beoordeling van de gegrondheid van het middel de uitlegging van dat artikel vereist;
Dat genoemd artikel overeenstemt met artikel 1, eerste lid van de Bijlage bij
de Benelux-overeenkomst van 26 november 1973 houdende Eenvormige wet be-
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treffende de dwangsom;
Dat de bepalingen van de eenvormige wet rechtsregels zijn die gemeenschappelijk zijn voor België, Luxemburg en Nederland in de zin van artikel 1 van het
Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van het Benelux-Gerechtshof;
Overwegende dat een beslissing betreffende de uitlegging van artikel 1, eerste
lid van die Eenvormige wet vereist is om uitspraak te kunnen doen; dat het Hof
derhalve gehouden is de vraag om uitlegging voor te leggen aan het Benelux-Gerechtshof;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Houdt de uitspraak aan totdat het Benelux-Gerechtshof uitspraak zal hebben
gedaan over de volgende vraag:
Moet artikel 1, eerste lid van de Bijlage bij de Overeenkomst van 26 november
1973 houdende Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom aldus worden
uitgelegd dat de woorden "veroordeling tot betaling van een geldsom" betrekking
hebben op de aanmaning die een rechtbank in kort geding aan een partij richt om
aan een wederpartij een geldsom ter beschikking te stellen in het kader van een
voorlopige regeling van de contractuele verhoudingen tussen die partijen?
28 oktober 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, waarnemend voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Gérard.

Nr. 515
1° KAMER - 28 oktober 2004

1º VERJARING — ALLERLEI - WEGEN - BUURTWEGEN - ONMOGELIJKHEID TOT VERJAREN OPENBAAR NUT - ONTSTENTENIS - RECHT VAN UITWEG - BEWIJSLAST.
2º BEWIJS — ALLERLEI - BEWIJSLAST - WEGEN - BUURTWEGEN - ONMOGELIJKHEID TOT
VERJAREN - OPENBAAR NUT - ONTSTENTENIS - RECHT VAN UITWEG - VERJARING.
3º WEGEN - BUURTWEGEN - ONMOGELIJKHEID TOT VERJAREN - OPENBAAR NUT ONTSTENTENIS - RECHT VAN UITWEG - VERJARING - BEWIJSLAST.
1º, 2° en 3° De partij die aanvoert dat het recht van uitweg over de buurtweg waarvan de
bodem haar toebehoort, tenietgegaan is doordat die weg gedurende dertig jaar niet tot
het openbaar nut diende, moet dat feit bewijzen. (Art. 870 Ger.W.; Art. 12 Wet 10 april
1841)
(D. e.a. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0109.F)

I. Bestreden beslissing
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Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis dat op 9 oktober 2001 in hoger
beroep gewezen is door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Doornik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Overwegende dat ingevolge artikel 12 van de wet van 10 april 1841 op de
buurtwegen, de buurtwegen, zoals ze worden erkend en gehandhaafd ingevolge
de algemene rooi- en afpalingsplannen, door geen enkele verjaring verkregen
kunnen worden zolang ze dienen tot het openbaar nut;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek,
de partij die aanvoert dat het recht van uitweg over de buurtweg waarvan de bodem haar toebehoort, tenietgegaan is doordat die weg gedurende dertig jaar niet
tot het openbaar gebruik heeft gediend, dat feit moet bewijzen;
Dat het onderdeel, dat het tegendeel staande houdt, faalt naar recht;
Tweede onderdeel
Overwegende dat het bestreden vonnis niet oordeelt dat de litigieuze buurtweg
in volle eigendom aan de gemeente toebehoorde;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Derde onderdeel
Overwegende dat het onderdeel opkomt tegen overtollige consideransen van
het bestreden vonnis, geen belang vertoont en derhalve niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
28 oktober 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, waarnemend voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Draps.

Nr. 516
1° KAMER - 28 oktober 2004

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) - BESLISSING DIE EEN
WETTELIJKE BEPALING TOEPAST - GEEN VASTSTELLING DAT DE TOEPASSINGSVOORWAARDEN ERVAN
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VERVULD ZIJN.

Een wettelijke bepaling wordt niet geschonden door het feit alleen dat de rechter die deze
bepaling toepasselijk verklaart, niet vaststelt dat alle toepassingsvoorwaarden vervuld
zijn, onverminderd de verplichting voor de rechter om de conclusie te beantwoorden 1.
(Art. 149 G.W. 1994)
(V. T. THOMAS & PIRON N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0616.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest dat op 1 april 2003 door het Hof
van Beroep te Luik is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat een wettelijke bepaling niet geschonden wordt doordat de
rechter die ze toepast, niet vaststelt dat alle toepassingsvoorwaarden vervuld zijn;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat verweerster voor de appèlrechter de ontvankelijkheid betwistte van de tegen
haar ingestelde rechtsvordering op grond dat eiseres niet in het handelsregister
was ingeschreven;
Overwegende dat eiseres niet betwist heeft dat zij, bij het instellen van haar
rechtsvordering, de handelsactiviteit uitoefende die de oorzaak van die rechtsvordering vormde;
Dat de appèlrechter bijgevolg die toepassingsvoorwaarde van de bepaling
waarvan schending wordt aangevoerd, niet hoefde vast te stellen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
1 Cass., 6 maart 1997, A.R. C.96.0170.F, nr. 129. Het O.M. concludeerde ook tot verwerping maar
het was van oordeel dat het enige middel feitelijke grondslag miste. Het wees op het volgende. Het
bestreden arrest vermeldde dat eiseres "beweert op te treden op grond van een handelsactiviteit die
regelmatig is en overeengekomen is in een samenwerkingsovereenkomst die als commercieel
afgevaardigde gesloten is". Het bestreden arrest vermeldde dus niet dat eiseres beweert op te treden
op grond van een vroegere handelsactiviteit. Volgens het O.M. volgde dus uit de voornoemde
vermelding van het bestreden arrest dat, in tegenstelling tot hetgeen het middel aanvoerde, het
bestreden arrest vaststelde dat eiseres, bij het instellen van de rechtsvordering, de handelsactiviteit
uitoefende die de oorzaak van haar rechtsvordering vormde.
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28 oktober 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: mevr. Matray – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Maes en Simont.

Nr. 517
1° KAMER - 29 oktober 2004

VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE ZAKEN - EERSTE AANLEG - GEEN
VORDERING - HOGER BEROEP - TUSSENVORDERING TOT VEROORDELING - VRIJWARING ONTVANKELIJKHEID.
Een verweerder op hoofdvordering mag niet voor het eerst in hoger beroep een vordering
tot vrijwaring instellen tegen een andere verweerder op hoofdvordering wanneer tussen
deze partijen in eerste aanleg geen vorderingen waren gesteld; dit geldt ook wanneer die
vordering tot vrijwaring berust op een feit of een handeling die de oorspronkelijke eiser in
de dagvaarding heeft aangevoerd. (Artt. 13, 15 en 812, tweede lid Ger.W.)
(W. T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DER GRAANMAGAZIJNEN VAN ANTWERPEN e.a.)

ARREST

(A.R. C.02.0406.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 april 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 13, 15, 807 tot 810, 812, tweede lid en 813 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart de tussenvordering van eiser ingesteld tegen tweede verweerster, strekkende tot veroordeling van tweede verweerster tot betaling van een bedrag
gelijk aan 9/10de van de bedragen, interesten en gerechtskosten, die eiser aan eerste verweerster en/of haar verzekeraars zou dienen te betalen in uitvoering van het uit te spreken
arrest, meer interesten, niet ontvankelijk, op grond van de volgende motieven:
"VIII. Exceptie van onontvankelijkheid van de tussenvorderingen van de BVBA Wustefeld Engineering in vereffening en van (eiser) ten laste van (tweede verweerster).
(Tweede verweerster) besluit tot de onontvankelijkheid van deze tussenvorderingen,
doch zonder dit te motiveren.
Deze tussenvorderingen strekken tot veroordeling van de aannemer tot betaling van een
bedrag gelijk aan 9/10de van de bedragen, interesten en gerechtskosten, die zij aan (eerste
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verweerster) en/of haar verzekeraars dienen te betalen in uitvoering van het uit te spreken
arrest, te verhogen met de gerechtelijke interesten vanaf de dag van betaling door de architecten tot op de dag der integrale betaling door de aannemer.
Gezien het in deze zaak gaat om tussenvorderingen strekkende tot veroordeling en die
voor het eerst in (hoger) beroep werden gesteld, en anderzijds de exceptie van onontvankelijkheid van deze tussenvorderingen werd opgeworpen, zijn deze overeenkomstig artikel 812, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek onontvankelijk, nu deze wetsbepaling
uitdrukkelijk bepaalt dat de tussenkomst tot het verkrijgen van een veroordeling niet voor
het eerst in hoger beroep kan plaatsvinden".
Grieven
Luidens artikel 13 van het Gerechtelijk Wetboek is een tussenvordering iedere vordering die in de loop van het rechtsgeding wordt ingesteld en ertoe strekt, hetzij de oorspronkelijke vordering te wijzigen of nieuwe vorderingen tussen de partijen in te stellen,
hetzij personen die nog niet in het geding zijn geroepen erin te betrekken.
Overeenkomstig artikel 809 van het Gerechtelijk Wetboek worden, tussen partijen in
het geding, de tussenvorderingen ingesteld bij conclusies, die ter griffie worden neergelegd en aan de overige partijen worden overgelegd zoals bepaald is in de artikelen 742 tot
746 van het Gerechtelijk Wetboek.
Een tussenvordering tussen procespartijen kan, overeenkomstig de artikelen 807 tot 810
en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, voor het eerst in hoger beroep worden ingesteld
indien zij berust op een feit of een handeling in de dagvaarding aangevoerd of wanneer zij
een verweer tegen de hoofdvordering oplevert dan wel strekt tot compensatie.
Luidens artikel 15 van het Gerechtelijk Wetboek is tussenkomst de rechtspleging waarbij een derde persoon partij wordt in het geding. Overeenkomstig artikel 813 van het Gerechtelijk Wetboek geschiedt vrijwillige tussenkomst bij verzoekschrift en gedwongen
tussenkomst bij dagvaarding. Artikel 812, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat tussenkomst tot het verkrijgen van een veroordeling niet voor de eerste maal kan
plaatsvinden in hoger beroep.
Bij exploot van 9 februari 1988 liet eerste verweerster tweede verweerster, eiser en de
BVBA Wustefeld Engineering dagvaarden voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen teneinde de drie gedaagden in solidum te horen veroordelen tot betaling van
250.000.000 BEF.
Voor het eerst in hoger beroep stelde eiser tegen tweede verweerster een tussenvordering in. Deze vordering dient gekwalificeerd te worden als een tussenvordering ingesteld
tussen partijen in het geding overeenkomstig de artikelen 809 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, en niet als een vordering tot gedwongen tussenkomst in de zin van de artikelen 15 en 812, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, nu deze vordering werd ingesteld tussen partijen in het geding en geen derde persoon partij werd in het geding.
Deze tussen partijen in het geding ingestelde tussenvordering was ontvankelijk, nu zij
berustte op een feit of handeling in de dagvaarding aangevoerd, met name op het feit dat
tweede verweerster bij de uitvoering van de werken zware fouten had begaan (blz. 1, vierde paragraaf, van de gedinginleidende dagvaarding van eerste verweerster).
Door de door eiser tegen tweede verweerster ingestelde vordering als een vordering tot
tussenkomst tot het verkrijgen van een veroordeling in de zin van artikel 812, tweede lid
van het Gerechtelijk Wetboek te kwalificeren en de vordering niet ontvankelijk te verklaren op grond dat tussenkomst tot het verkrijgen van een veroordeling niet voor de eerste
maal kan plaatsvinden in hoger beroep, schenden de appèlrechters de artikelen 15 en 812,
tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek.
De appèlrechters schenden eveneens de artikelen 13, 807 tot 810 en 1042 van het Ge-
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rechtelijk Wetboek door de door eiser voor het eerst in hoger beroep ingestelde nieuwe
tussenvordering niet ontvankelijk te verklaren zonder te onderzoeken of deze berust op
een feit of een handeling in de dagvaarding aangevoerd, een verweer tegen de hoofdvordering oplevert dan wel strekt tot compensatie.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat, luidens artikel 13 van het Gerechtelijk Wetboek, een tussenvordering iedere vordering is die in de loop van het geding wordt ingesteld en ertoe strekt, hetzij de oorspronkelijke vordering te wijzigen of nieuwe vorderingen
tussen de partijen in te stellen, hetzij personen die nog niet in het geding zijn,
erin te betrekken;
Dat, krachtens artikel 15 van het Gerechtelijk Wetboek, de tussenkomst een
rechtspleging is waarbij een derde persoon partij wordt in het geding en ertoe
strekt, hetzij de belangen van de tussenkomende partij of van een der partijen in
het geding te beschermen, hetzij een veroordeling te doen uitspreken of vrijwaring te doen bevelen;
Dat, krachtens artikel 813, tweede lid van hetzelfde wetboek, tussen de partijen in het geding tussenkomst kan worden aangebracht bij gewone conclusies;
Dat, krachtens artikel 812, tweede lid van hetzelfde wetboek, tussenkomst tot
het verkrijgen van een veroordeling niet voor de eerste maal kan plaatsvinden in
hoger beroep;
Overwegende dat, uit de samenhang van voormelde bepalingen, volgt dat wanneer een partij in eerste aanleg geen vordering heeft ingesteld tegen een bepaalde
partij, artikel 812, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek uitsluit dat in hoger
beroep tussen die partijen een tussenvordering tot veroordeling wordt ingesteld;
Dat deze bepaling aldus uitsluit dat een verweerder op hoofdvordering voor
het eerst in hoger beroep een vordering tot vrijwaring instelt tegen een andere
verweerder op hoofdvordering wanneer tussen deze partijen in eerste aanleg
geen vorderingen waren gesteld;
Dat dit ook geldt wanneer die vordering tot vrijwaring berust op een feit of een
handeling die de oorspronkelijke eiser in de dagvaarding heeft aangevoerd;
Dat het middel faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
29 oktober 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Verbist, Geinger en Simont.
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Nr. 518
1° KAMER - 29 oktober 2004

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - MEMORIE VAN ANTWOORD - ANDERE TAAL DAN DEZE VAN DE
RECHTSPLEGING - GEVOLG.
2º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN CASSATIE —
BURGERLIJKE ZAKEN - MEMORIE VAN ANTWOORD - ANDERE TAAL DAN DEZE VAN DE
RECHTSPLEGING - GEVOLG.
3º VERBINTENIS - OVEREENKOMST - DERDEN - DRAAGWIJDTE.
4º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
T.A.V. DERDEN - DRAAGWIJDTE.
1º en 2° Het Hof van Cassatie hoeft niet in te gaan op een grond van niet ontvankelijkheid
opgeworpen in een gedeeltelijk in een andere taal dan deze van de rechtspleging
gestelde memorie van antwoord. (Art. 27 Taalwet Gerechtszaken)
3º en 4° Een derde kan een beroep doen op het bestaan van een overeenkomst en op de
gevolgen ervan tussen de contractspartijen als verweermiddel tegen een vordering die
een van de partijen tegen hem richt 1; hij kan evenwel de verbindende kracht van een
overeenkomst waarin hij geen partij is niet inroepen om zijn plichten ten aanzien van een
van de contractanten te beperken2. (Art. 1165 B.W.)
(ARGRO N.V. T. EUTRACO-EAST N.V.)

ARREST

(A.R. C.03.0284.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 december 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1121, 1165, 1315, 1316, 1319, 1320, 1322, 1349, 1353 van het Burgerlijk
Wetboek;
- de artikelen 702, 3°, 870 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 17.1, 2 en 4, 18, 23 en 27 van het verdrag van 19 mei 1956 betreffende de
overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg, goedgekeurd bij wet
van 4 september 1962;
1 Cass., 9 mei 2003, A.R. C.00.0010.N, nr. 288.
2 Zie Cass., 9 sept. 1999, A.R. C.97.0354.N, nr. 448. Het O.M. was van oordeel dat verweerster (een
derde) niet de tenuitvoerlegging van de overeenkomst vorderde doch zich enkel verweerde tegen de
schadevordering en concludeerde dus tot verwerping.
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- het algemeen rechtsbeginsel, genaamd beschikkingsbeginsel.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 9 december 2002 verklaart het Hof van Beroep te Gent verweersters hoger beroep ontvankelijk en grotendeels gegrond, vernietigt het bestreden vonnis, waarbij de eerste rechter onder meer eiseres' vordering gegrond verklaarde, in al zijn
beschikkingen, behalve waar het de onderscheiden vorderingen ontvankelijk verklaart en,
verder opnieuw recht doende, wijst eiseres' vordering lastens verweerster af als ongegrond, verklaart verweersters vordering tegen eiseres grotendeels gegrond en veroordeelt
haar tot betaling van 45.160,17 euro, meer de gerechtelijke intresten aan de wettelijke rentevoet op 42.794 euro vanaf 5 november 1997, verklaart de vrijwaringsvordering vanwege
verweerster ten laste van de Litouwse vennootschap Kilometras U.A.B. ongegrond en veroordeelt eiseres tot haar eigen gerechtskosten en tot deze van verweerster.
Deze beslissing is gestoeld op volgende gronden:
"II
Ten gronde: vordering van de NV Argro
Verwijzend naar de Incoterm 'CIP' die de koopverkoopovereenkomst beheerst, houdt de
NV Eutraco-East terecht voor dat de NV Argro geen schade bewijst.
A.
Op de CMR-vrachtbrief staat 'CIP St. Petersburg'; in volle tekst luidt deze incoterm
'carriage insurance paid to St. Petersburg'.
De Incoterm regelt in eerste orde de relatie tussen de koper en de verkoper.
De verkoper regelt het vervoer en de verzekering en staat ook in voor de kosten ervan.
De verkoper dient ook de goederen af te leveren aan de vervoerder.
Het risico van schade of verlies van de te vervoeren goederen gaat over op de koper van
zodra de koopwaar aan de vervoerder is afgeleverd voor vervoer ervan.
B.
Uit wat voorafgaat volgt dat de verkoper de koper kan verplichten de koopwaar te betalen indien de koper er niet in slaagt aan te tonen dat de koopwaar gebrekkig was bij overgang van het risico, met name op het ogenblik dat de vervoerder de koopwaar in ontvangst neemt voor uitvoering van het vervoer ervan.
In casu ligt nergens voor dat de NV Argro als verkoper ooit de koper (de firma 'Joint
Fruit Company' in Sint-Petersburg) in gebreke heeft gesteld tot betaling van de koopwaar.
Uit de op de koopverkoop toepasselijke voorwaarden - meer bepaald de Incoterm volgt dat de verkoper betaling kan vorderen van de koper, zelfs wanneer de goederen tijdens het vervoer zijn beschadigd geworden.
De koper die de verkoper heeft betaald, kan aanspraak maken op de tussenkomst van de
goederenverzekeraar.
Er zij vastgesteld dat de NV Argro geen enkele verzekeringspolis desbetreffend voorlegt; evenmin ligt voor dat ofwel de NV Argro ofwel de firma 'Joint Fruit Company' de
goederenverzekeraar heeft aangeschreven; ... is er wel een goederenverzekering afgesloten?
De goederenverzekeraar kan dan op zijn beurt regres uitoefenen jegens de voor het
transport aansprakelijke firma.
C.
Aldus dringt zich het besluit op dat de NV Argro nog steeds en dit krachtens de koopverkoopovereenkomst van de firma 'Joint Fruit Company' betaling van de koopwaar kan
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vorderen en dat zij deze vordering in haar patrimonium heeft behouden.
De NV Argro heeft aldus geen schade geleden.
Minstens moet worden vastgesteld dat er geen oorzakelijk verband is tussen de schade
(niet-betaling van de koopwaar door de koper) en de beweerde fout van de vervoerder.
Immers de niet-betaling van de factuur maakt de contractuele wanprestatie uit van de
koper, de firma 'Joint Fruit Company', waarvoor de vervoerder als dusdanig niet dient
voor in te staan.
Indien de niet-betaling van de factuur zou te wijten zijn aan de afwezigheid van een
goederenverzekering, dan is dit de contractuele wanprestatie van de verkoper, waarvoor
de vervoerder als dusdanig evenmin dient voor in te staan.
D.
Ten onrechte werpt de NV Argro op dat de koopverkoopovereenkomst en meer bepaald
de Incoterm een 'res inter alios acta' zou zijn, waarmee de vervoerder niets zou mee te maken hebben.
Vooreerst zij er vastgesteld dat de Incoterm CIP uitdrukkelijk staat vermeld op de
CMR-vrachtbrief.
Vervolgens betekent het beginsel van de niet-tegenwerpelijkheid van de overeenkomst
aan derden, dat er in beginsel geen verplichtingen noch rechten voor derden kunnen uit
volgen.
Wel kan de derde zich op het bestaan ervan beroepen teneinde zijn eigen belangen te
vrijwaren.
Overigens beroept de NV Argro zich precies op die koopverkoopovereenkomst om
voor te houden dat zij schade heeft geleden.
Te dezen beroept de NV Eutraco-East zich terecht op de koopverkoopovereenkomst om
aan te tonen dat de NV Argro geen schade heeft geleden.
E.
In deze omstandigheden dienen de aanspraken van de NV Argro te worden afgewezen
als ongegrond".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Luidens artikel 17.1 van het CMR-Verdrag is de vervoerder aansprakelijk voor geheel
of gedeeltelijk verlies en voor beschadiging van goederen, welke ontstaan tussen het
ogenblik van de inontvangstneming van de goederen en het ogenblik van de aflevering,
alsmede voor de vertraging in de aflevering. De vervoerder is slechts van die aansprakelijkheid ontheven voor zover hij het bewijs levert van het voorhanden zijn van één van de
gronden, vermeld in artikel 17.2 en 4 van voormeld verdrag.
Zo de vervoerder zich vermag te beroepen op het bestaan van een overeenkomst tussen
derden, kan hijzelf hieruit weliswaar geen enkel recht putten.
Luidens artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek brengen overeenkomsten immers enkel gevolgen teweeg tussen contracterende partijen; zij brengen aan derden geen nadeel
toe en strekken hun slechts tot het voordeel in het geval voorzien bij artikel 1121.
Buiten het geval van een beding te zijnen gunste mag een derde zodoende in zijn voordeel niet de tenuitvoerlegging vorderen van verbintenissen die uit een overeenkomst
voortvloeien; evenmin kan hij, om zijn plichten ten aanzien van één van de contractanten
te beperken, een overeenkomst waarbij hij geen partij is, als bindend inroepen. Ten slotte
zal hij ook het feit van de niet-uitvoering van die overeenkomst dienen te erkennen.
Uit het voorgaande volgt dat de omstandigheid dat de goederen vervoerd werden onder
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de Incoterm CIP, waarbij koper en verkoper een regeling troffen met betrekking tot het risico der verkochte goederen en de verzekering daarvan, geenszins door de vervoerder kon
worden ingeroepen om zijn aansprakelijkheid voor het verlies van of de beschadiging aan
de vervoerde goederen jegens zijn medecontractant, met name de afzender, uit te sluiten,
op straffe van miskenning van de betrekkelijkheid van die overeenkomst, waaraan hij
vreemd was.
Evenmin kon het enkele bestaan van die overeenkomst, ongeacht of de koper al dan
niet zijn verbintenissen ten aanzien van de verkoper was nagekomen, het besluit wettigen
dat de afzender, met name eiseres, door de fout van de vervoerder geen enkele schade had
geleden.
Hieruit volgt dat het hof van beroep, dat oordeelt dat verweerster zich terecht kon beroepen op de koop-verkoopovereenkomst die tot stand kwam tussen eiseres en de firma
Joint Fruit Company, om aan te tonen dat eiseres geen schade had geleden, inzonderheid
gelet op de tussen koper en verkoper overeengekomen risico-verdeling, de mogelijkheid
waarover eiseres nog steeds zou beschikken om betaling van de koopwaar vanwege de
koper te vorderen en de verplichting tot het afsluiten van een verzekering ten behoeve van
de koper, daar waar een derde, buiten het geval van een beding te zijnen gunste, in zijn
voordeel niet de tenuitvoerlegging kan vorderen van verbintenissen die uit een overeenkomst voortvloeien, hij zich evenmin kan beroepen op de bedingen van een overeenkomst
waaraan hij vreemd is om zijn eigen aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten en hij
tenslotte ook gehouden is om het feit van de niet-uitvoering van dergelijke overeenkomst
door de contracterende partijen te erkennen, miskent aldus het betrekkelijk karakter van
de overeenkomst (schending van de artikelen 1121 en 1165 van het Burgerlijk Wetboek).
In ieder geval kon het hof van beroep op grond van de gedane vaststellingen, waaruit
bleek dat eiseres op datum van het bestreden arrest geen betaling vanwege de koper bekwam, niet wettig besluiten dat eiseres geen schade had geleden (schending van de artikelen 1315, 1316, 1349, 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 17.1, 2 en 4, 18, 23 en 27 van het verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg, goedgekeurd bij wet van 4
september 1962).
2. Tweede onderdeel
Blijkens de oorspronkelijke dagvaarding strekte eiseres' vordering tot het bekomen van
vergoeding voor de schade geleden ingevolge de beschadigingen aan of het verlies van
een lading aardbeien, met een waarde van 43.846,40 U.S. dollar, door verweerster vervoerd over de weg naar Sint-Petersburg, dewelke bij aankomst in Sint-Petersburg ingevolge een gebrek aan koeling bedorven bleken.
Luidens artikel 23.1 van het CMR-Verdrag wordt de schadevergoeding berekend naar
de waarde van de goederen op de plaats en het tijdstip van de in ontvangstneming wanneer ingevolge de bepalingen van dit verdrag een schadevergoeding voor geheel of gedeeltelijk verlies van de goederen ten laste van de vervoerder wordt gebracht.
Krachtens punt 2 van voornoemd artikel wordt de waarde van de goederen vastgesteld
volgens de beurskoers of, bij gebreke daarvan, volgens de gangbare marktprijs of, bij gebreke van een en ander, volgens de gebruikelijke waarde van goederen van dezelfde aard
en kwaliteit.
Rekening houdende met de opbrengst van een zogenaamde noodverkoop ter plaatse,
waardoor een bedrag van 4.500 dollar kon worden gerecupereerd, raamde eiseres haar totale schade op een bedrag van 39.346,40 U.S. dollar, waarvan zij de veroordeling van verweerster vorderde, bedrag te vermeerderen met de krachtens de CMR-conventie toepasselijke verwijlintresten van 5 pct. vanaf 6 juni 1997, minstens vanaf de formele ingebrekestelling van 4 september 1997, minstens vanaf datum van de dagvaarding tot de datum
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van uiteindelijke betaling, bedrag waarvan blijkens de vaststellingen van de eerste rechter
verweerster allerminst weerlegde dat dit overeenstemde met de gangbare marktprijs van
aardbeien (ondermeer sub 5 van het vonnis a quo).
Bij haar besluiten, genomen in hoger beroep, verzocht eiseres het hof van beroep voorts
uitdrukkelijk om het vonnis van de eerste rechter, waarbij voornoemd hoofdbedrag, vermeerderd met de vergoedende intrest aan 5 pct. vanaf 11 juni 1997, werd toegewezen te
bevestigen, aanvoerende op het zevende blad van haar besluiten dat de eerste rechter terecht stelde dat de gangbare marktwaarde van de aardbeien diende te worden vergoed en
dat nergens in de briefwisseling tussen eiseres, verweerster en de verzekeringsmaatschappijen omtrent de hoegrootheid van de schade enige opmerking of voorbehoud werd geformuleerd en op pagina 8 van haar besluiten II dat, zoals door de eerste rechter klaar en duidelijk werd gesteld de gangbare marktprijs van de goederen diende te worden betaald en
dat zij stukken voorbracht waaruit wel degelijk bleek dat de gevorderde schade de gangbare marktprijs betrof.
Eiseres verzocht het hof van beroep zodoende duidelijk om verweerster te veroordelen
tot betaling van een vergoeding wegens het verlies van de vervoerde goederen, begroot
met inachtneming van hun marktprijs.
Hieruit volgt dat in zoverre het hof van beroep stelt dat de schade, waarvan zij vergoeding vorderde, bestond in de niet-betaling van de koopwaar door de koper, wijzigt het aldus het voorwerp van eiseres' vordering (schending van de artikelen 702, 3° en 1042 van
het Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen rechtsbeginsel, genaamd beschikkingsbeginsel). Tevens miskent het hof van beroep aldus eiseres' bewijskracht, gehecht aan de inleidende dagvaarding, evenals aan de in hoger beroep genomen besluiten, inzonderheid
het zevende blad van haar eerste besluiten en het achtste blad van haar besluiten II, alwaar
zij uitdrukkelijk verklaarde de door haar geleden schade, begroot in functie van de marktwaarde, te vorderen, door hieraan een uitlegging, onverenigbaar met de bewoordingen van
de dagvaarding en van voornoemde besluiten, te geven (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek). Bovendien is het bestreden arrest niet naar
recht verantwoord in zoverre het oordeelt dat de schade, geleden door de afzender, niet
kan bestaan in het factuurbedrag, ook al zou dit bedrag met de marktwaarde van de vervoerde goederen overeenstemmen (schending van artikel 23.1 en 2 van het verdrag van 19
mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de
weg, goedgekeurd bij wet van 4 september 1962). Zodoende kon het hof van beroep de
vordering ten aanzien van de vervoerder ook niet wettig verwerpen wegens het ontbreken
van oorzakelijk verband tussen de beweerde fout van de vervoerder en de niet-betaling
van de factuur door de koper, aldus de bepalingen aangaande het vermoeden van aansprakelijkheid in hoofde van de vervoerder miskennende (schending van de artikelen 17.1, 2
en 4 en 18 van het verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg, goedgekeurd bij wet van 4 september 1962).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat verweerster een aantal gronden van niet-ontvankelijkheid
opwerpt in een gedeeltelijk in het Frans gestelde memorie van antwoord, waarop
het Hof gelet op de schending van de wet op het taalgebruik in gerechtszaken die
hieruit voortvloeit, niet hoeft in te gaan;
Overwegende dat, krachtens artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek, overeenkomsten alleen gevolgen teweegbrengen tussen de contracterende partijen;
dat zij aan derden geen nadeel toebrengen en hun slechts tot voordeel strekken in
het geval voorzien bij artikel 1121;
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Dat deze bepaling niet belet dat een derde een beroep doet op het bestaan van
een overeenkomst en de gevolgen ervan tussen de contractspartijen als verweermiddel tegen een vordering die een van de partijen tegen hem richt;
Dat een derde evenwel de verbindende kracht van een overeenkomst waarin
hij geen partij is, niet kan inroepen om zijn plichten ten aanzien van een van de
contractanten te beperken;
Overwegende dat de appèlrechter oordeelt op grond van de koopover-eenkomst gesloten tussen eiseres en de Joint Fruit Company dat eiseres nog recht
had op betaling van de prijs, ongeacht de fout begaan door verweerster, en dat zij
"nog steeds betaling van de koopwaar kan vorderen"; dat hij aldus ingaat op de
vordering van verweerster die de verbindende kracht van de koop had aangevoerd;
Dat hij aldus artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;
2. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
29 oktober 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Andersluidende conclusie3 van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en Mahieu.

Nr. 519
1° KAMER - 29 oktober 2004

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — EISERS EN VERWEERDERS - VERWEERDER
- NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - OVERDRACHT VAN AAN HET GESCHIL VERBONDEN RECHTEN EN
VERPLICHTINGEN - OPENBAARMAKING - KENNISGEVING - ONTSTENTENIS - ONTVANKELIJKHEID.
2º HUUR VAN DIENSTEN - ONDERAANNEMER - RECHTSTREEKSE VORDERING VOORWERP - VEREISTE.
3 Ibid.
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1º Het cassatieberoep dat de eiser instelt tegen de verweerder, een naamloze
vennootschap, die de aan het geschil verbonden rechten en verbintenissen na de
bestreden beslissing heeft overgedragen, is ontvankelijk wanneer uit de stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat het feit van die overdracht openbaar werd
gemaakt overeenkomstig artikel 76 van het Wetboek van Vennootschappen of werd ter
kennis gebracht aan de eiser voor het tijdstip waarop het cassatieberoep werd ingesteld1.
2º De rechtstreekse vordering van de onderaannemer tegen de bouwheer heeft alle
schuldvorderingen tot voorwerp die de aannemer put uit diens overeenkomst met de
bouwheer met betrekking tot het bedoelde werk; hierbij is niet vereist dat de
schuldvordering van de aannemer op dat ogenblik reeds opeisbaar is. (Art. 1798 B.W.)
(ELEKTRISCHE NIJVERHEIDSINSTALLATIES N.V. T. EXMAR N.V.)

ARREST

(A.R. C.03.0366.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 maart 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1101, 1126 en 1798 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep verklaart het door eiseres ingestelde hoger beroep ontvankelijk
doch ongegrond en bevestigt het vonnis van de rechtbank van koophandel, op grond van
de volgende overwegingen:
"4. De eerste rechter heeft zich uitgesproken na een uitgebreide ontleding van het Engelse recht. Hij heeft aangenomen dat naar Engels recht de overeenkomst tot bouw en levering van een schip nog steeds moet worden beschouwd als een variant van de koopovereenkomst.
5. Het hof verkiest eerst na te gaan, in de hypothese dat er in casu sprake zou zijn van
een verhouding bouwheer (zijnde dan (verweerster)) versus hoofdaannemer (zijnde dan
Boelwerf NV) en dienvolgens van een verhouding hoofdaannemer versus onderaannemer
(zijnde dan (eiseres)), of de voorwaarden om artikel 1798 Burgerlijk Wetboek te kunnen
inroepen aanwezig zijn in hoofde van ENI.
6. Een van de voorwaarden om artikel 1798 Burgerlijk Wetboek te kunnen toepassen, is
het aanwezig zijn van een schuldvordering van de hoofdaannemer ten opzichte van de
bouwheer die zeker te noemen is.
Deze schuldvordering moet anderzijds nog niet vaststaand (het volledig exacte bedrag
kan nog nader te bepalen zijn) en opeisbaar (een termijn inzake de betaling kan aanwezig
zijn) zijn.
6.1. Is desbetreffende als schuldvordering zeker te noemen: de schuldvordering die
1 Zie Cass., 14 juni 1991, A.R. 6875 en 7037, nr. 529 en 29 juni 2001, A.R. C.98.0360.N, nr. 413.
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slaat op hetgeen de bouwheer nog aan de hoofdaannemer verschuldigd is op het ogenblik
van waarop toepassing van artikel 1798 Burgerlijk Wetboek wordt ingeroepen. Het 'verschuldigd' zijn is het criterium.
Dit betreft dus het totale nog niet betaalde bedrag: het bedrag dat reeds betaald moest
zijn of dat tegen een bepaald tijdstip moet betaald worden. Dit moeten betalen door de
bouwheer staat als verbintenis tegenover de verbintenis tot presteren (iets doen) van de
aannemer. De zeker te noemen schuldvordering kan dan ook enkel slaan op gedane werkzaamheden en leveringen.
Met andere woorden het is voldoende, maar ook nodig, dat er zekerheid' over bestaat
dat de bouwheer schuldenaar is van de hoofdaannemer, op het ogenblik waarop toepassing van artikel 1798 Burgerlijk Wetboek wordt ingeroepen, wegens gedane werkzaamheden en leveringen (volgens sommigen niet noodzakelijk in uitvoering van de aannemingsovereenkomst in kwestie, doch dit laatste is hier niet aan de orde) van deze laatste.
6.2. In de onderhavige zaak is de te beoordelen ingeroepen schuldvordering deze van
de (hypothetische) hoofdaannemer Boelwerf NV ten opzichte van de (hypothetische)
bouwheer CMB.
Het staat vast dat er, op het ogenblik waarop door ENI toepassing van artikel 1798 Burgerlijk Wetboek werd ingeroepen (dagvaarding van 29.09.1992), geen 'opeisbare' schuldvordering meer bestond van Boelwerf NV ten opzichte van CMB.
Dit werd ter zitting uitdrukkelijk nog toegelicht door ENI zelf (zie zittingsblad).
Het zou hier dus moeten gaan om een op dat ogenblik bestaande, zekere, doch niet opeisbare schuldvordering.
Hetgeen evenwel door ENI wordt voorgehouden is, dat er weliswaar op dat ogenblik
niets meer door CMB te betalen was wegens de tot dan door Boelwerf NV uitgevoerde
werken, maar dat er ingevolge verdere werken er een opeisbare schuld zou ontstaan, die
voordien ook zeker te noemen was.
Dit volgt uit de lezing van haar syntheseconclusie (zie onder meer p. 46 'concrete inhoud van het onderpand').
Inderdaad verwijst ENI enkel naar het nog niet betaald zijn van 'de laatste schijf'. Deze
was betaalbaar volgens de overeenkomst dd. 07.06.1990 bij de levering van het schip
(upon delivery of the vessel). Het reeds betaald zijn van de voorlaatste schijf bij de tewaterlating van het schip (at launching or equivalent construction stage) staat niet ter discussie (syntheseconclusie ENI p. 47). Ook het nog niet (op)geleverd zijn van het schip bij het
uitbrengen van de dagvaarding is niet betwist (syntheseconclusie ENI p. 3).
ENI stelt dus noch min, noch meer, dat nog niet uitgevoerde 'werken' ook op een zekere
schuldvordering kunnen slaan, zoals vereist om artikel 1798 Burgerlijk Wetboek te kunnen inroepen.
Deze stelling van ENI kan wegens het hoger gestelde (zie punt 6.1.) niet aanvaard worden.
Er kan dan ook enkel worden vastgesteld, dat hier geen sprake is van een schuldvordering van de (hypothetische) hoofdaannemer ten opzichte van de (hypothetische) bouwheer
die zeker te noemen was op ogenblik waarop toepassing van artikel 1798 Burgerlijk Wetboek werd ingeroepen.
6.3. De gevolgtrekking hieruit is dat ENI op 29.09.1992 artikel 1798 Burgerlijk Wetboek niet naar recht kon inroepen ten opzichte van CMB.
6.4. Volledigheidshalve kan nog aangestipt worden, dat de wijziging van de vordering
van ENI met haar conclusie in eerste aanleg van 07.01.1997, niet als het stellen van een
nieuwe vordering ex artikel 1798 Burgerlijk Wetboek kan gelden.
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Immers de vordering ex artikel 1798 Burgerlijk Wetboek kan na het faillissement van
de hoofdaannemer niet meer tegen de bouwheer ingesteld worden".
Grieven
Luidens artikel 1798 van het Burgerlijk wetboek hebben "onderaannemers gebezigd bij
het oprichten van een gebouw of voor andere werken die bij de aanneming zijn uitgevoerd, ... tegen de bouwheer een rechtstreekse vordering ten belope van hetgeen deze aan
de aannemer verschuldigd is op het ogenblik dat hun rechtsvordering wordt ingesteld".
Artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek biedt de onderaannemer derhalve de mogelijkheid om zich ten belope van zijn schuldvordering jegens de hoofdaannemer te verhalen
op hetgeen de bouwheer aan de hoofdaannemer verschuldigd is.
De schuldvordering van de hoofdaannemer ten overstaan van de bouwheer fungeert dus
als onderpand voor de rechtstreekse vordering van de onderaannemer.
Het hof van beroep erkent in voorliggend geval dat de uitoefening van de rechtstreekse
vordering door eiseres slechts afhankelijk is van het iets verschuldigd zijn door de bouwheer: "Het verschuldigd zijn is het criterium".
Vervolgens beslist het hof van beroep echter op basis van de niet in artikel 1798 van het
Burgerlijk Wetboek vervatte vereiste van een "zekere" schuldvordering dat de door eiseres bij dagvaarding van 29 september 1992 ingestelde rechtstreekse vordering jegens verweerster niet kan worden aangenomen.
Het hof van beroep verwijst daarvoor naar de bewoordingen van de tussen verweerster
en Boelwerf totstandgekomen overeenkomst, waarin werd bedongen dat 10 procent van
de voor het schip verschuldigde prijs op het ogenblik van de levering van het schip diende
te worden voldaan ("upon delivery of the vessel").
Deze vaststelling deed evenwel geen afbreuk aan het bestaan zelf van de verbintenis -in
de zin van de artikelen 1101 en 1126 Burgerlijk Wetboek- tot betaling van het laatste deel
van de totaal verschuldigde som in hoofde van verweerster.
Eiseres vermocht zich ten belope van de door Boelwerf verschuldigde sommen derhalve wel degelijk te verhalen op hetgeen verweerster aan Boelwerf "verschuldigd" was.
Waar het arrest beslist dat "(eiseres) op 29.09.1992 artikel 1798 Burgerlijk Wetboek
niet naar recht kon inroepen ten opzichte van (verweerster)", miskent het derhalve het in
de artikelen 1101 en 1126 van het Burgerlijk Wetboek vervatte begrip verbintenis en
schendt het tevens artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek, dat aan eiseres als onderaannemer de mogelijkheid biedt om een rechtstreekse vordering in te stellen ten belope van
hetgeen de bouwheer aan de aannemer verschuldigd is op het ogenblik dat de rechtsvordering wordt ingesteld.

IV. Beslissing van het Hof
1. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Over het door de rechtsopvolger van verweerster opgeworpen middel van nietontvankelijkheid van het cassatieberoep van eiseres: het cassatieberoep is ingesteld tegen verweerster wiens rechten en verbintenissen verbonden aan huidig
geschil, zijn overgedragen aan de NV Exmar:
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat het feit van de overdracht aan de NV Exmar van de schuldvordering
waarop huidig geschil betrekking heeft, openbaar werd gemaakt overeenkomstig
artikel 76 van het Wetboek van Vennootschappen of werd ter kennis gebracht
aan eiseres voor het tijdstip waarop het cassatieberoep werd ingesteld;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
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2. Middel
Overwegende dat, krachtens artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek, metselaars, timmerlieden, arbeiders, vaklui en onderaannemers gebezigd bij het oprichten van een gebouw of voor andere werken die bij aanneming zijn uitgevoerd, tegen de bouwheer een rechtstreekse vordering hebben ten belope van
hetgeen deze aan de aannemer verschuldigd is op het ogenblik dat hun rechtsvordering wordt ingesteld;
Dat de rechtstreekse vordering alle schuldvorderingen tot voorwerp heeft die
de aannemer put uit diens overeenkomst met de opdrachtgever met betrekking
tot het bedoelde werk;
Dat hierbij niet is vereist dat de schuldvordering van de aannemer op dat ogenblik reeds opeisbaar is; dat de bouwheer immers ten overstaan van de onderaannemer, de niet-opeisbaarheid van de schuldvordering kan opwerpen;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat:
1. op 7 juni 1990 een overeenkomst is gesloten tussen de NV Boelwerf en verweerster voor de bouw van een schip, waarbij tevens werd overeengekomen dat
de laatste schijf van de betaling zou geschieden bij de oplevering van het schip
door de NV Boelwerf;
2. eiseres als onderaannemer op 29 september 1992 een rechtstreekse vordering heeft ingesteld tegen verweerster;
3. de voorlaatste schijf voordien reeds werd betaald aan de scheepswerf;
Overwegende dat de appèlrechters op grond van deze vaststellingen oordelen
dat "op het ogenblik (...) van de dagvaarding dd. 29 september 1992, geen 'opeisbare' schuldvordering bestond van de NV Boelwerf ten opzichte van (verweerster)" en hieruit afleiden dat eiseres bijgevolg "op 29 september 1992, artikel
1798 Burgerlijk Wetboek niet naar recht kon inroepen ten opzichte van (verweerster)"; dat zij aldus artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek schenden;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
29 oktober 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Gryse en Verbist.

