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VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - TERECHTZITTING - GEEN
PROCES-VERBAAL - GEVOLG.
In correctionele en politiezaken is het opmaken van een proces-verbaal van de
terechtzitting niet voorgeschreven op straffe van nietigheid; het ontbreken van een
proces-verbaal van de terechtzitting leidt alleen tot nietigheid van de beslissing als deze
niet zelf de vereiste vermeldingen bevat om de regelmatigheid van de rechtspleging te
bewijzen1.
(T. T. CONCEPT-BENELUX N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0963.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, dat op 2 juni 2004 is gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in een memorie twee middelen aan.
Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Op het cassatieberoep van 7 juni 2004:
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvordering die eiser veroordeelt:
Eerste middel:
Overwegende dat, in correctionele en politiezaken, het opmaken van een proces-verbaal van de terechtzitting niet is voorgeschreven op straffe van nietigheid;
Dat het ontbreken van een proces-verbaal van de terechtzitting alleen leidt tot
nietigheid van de beslissing als deze niet zelf de vereiste vermeldingen bevat om
de regelmatigheid van de rechtspleging te bewijzen;
Overwegende dat uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 23 september
2003 blijkt dat het hof van beroep, gelet op "de onmogelijkheid om met dezelfde
rechters zitting te houden", de zaak verdaagd heeft naar de terechtzitting van 4
november 2003;
Dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat er op 4
november 2003 een proces-verbaal van de terechtzitting is opgemaakt;
1 Zie Cass., 5 mei 1999, A.R. P.99.0029.F, nr. 262.
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Overwegende, evenwel, dat het bestreden arrest melding maakt van de terechtzittingen waarop het debat is aangevangen of voortgezet en de proceshandelingen preciseert die op elk van die terechtzittingen zijn verricht;
Dat, bijgevolg, uit de omstandigheid dat het voormelde arrest, onder die terechtzittingen, geen melding maakt van een terechtzitting van 4 november 2003,
kan worden afgeleid dat het debat op die datum in elk geval noch is hervat noch
is voortgezet;
Dat, bijgevolg, de samenstelling van het rechtscollege op 4 november 2003
geen weerslag heeft op de regelmatigheid van de rechtspleging;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
(...);
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt eiser in de kosten.
1 december 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. D. De Quévy, Brussel en O. Bastyns, Brussel.

Nr. 581
2° KAMER - 1 december 2004

1º ONDERZOEKSRECHTER - HUISZOEKINGSBEVEL - REGELMATIGHEID VOORWAARDE - ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN SCHULD.
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER HUISZOEKINGSBEVEL - REGELMATIGHEID - VOORWAARDE - ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN SCHULD.
3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 10 - ART. 10.2 - VRIJHEID VAN MENINGSUITING - BIJ WET BEPAALDE BEPERKINGEN HUISZOEKING EN BESLAG BIJ EEN JOURNALIST - RECHT OP HET GEHEIM VAN DE BRONNEN GRENZEN.
4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 8 - ONSCHENDBAARHEID VAN DE WOONPLAATS - JOURNALIST - HUISZOEKING REGELMATIGHEID.
5º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN – ART. 17 - ONSCHENDBAARHEID
VAN DE WOONPLAATS - JOURNALIST - HUISZOEKING - REGELMATIGHEID.
1º en 2° De regelmatigheid van een huiszoeking is niet onderworpen aan de voorwaarde
dat er ernstige aanwijzingen van schuld bestaan t.a.v. de persoon in wiens woonplaats of
bureau de huiszoeking wordt verricht; het is immers voldoende dat de onderzoeksrechter
over gegevens beschikt waaruit kan blijken dat er zich in die plaatsen stukken of
voorwerpen bevinden die kunnen bijdragen tot de ontdekking van de waarheid m.b.t. de
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in het huiszoekingsbevel bedoelde misdrijven1.
3º Art. 10.2 E.V.R.M. staat beperkingen op de vrijheid van meningsuiting toe, als ze
bepaald zijn bij wet, een rechtmatig doel beogen en beantwoorden aan het vereiste van
proportionaliteit; de huiszoeking en het beslag zijn maatregelen die voorgeschreven zijn
bij het Sv., zodat voormeld artikel de rechter niet verbiedt te beslissen dat die
maatregelen, al zijn ze genomen t.a.v. een beroepsjournalist, een rechtmatig doel
beogen, in zoverre de onderzoeksrechter kennisgenomen heeft van feiten van omkoping,
gepleegd met de bedoeling om vertrouwelijke informatie te verspreiden, en dat ze ertoe
strekken na te gaan of de bescherming van het geheim van toepassing is op een
geoorloofde of een ongeoorloofde bron2. (Art. 10, §2 E.V.R.M.)
4º en 5° Een huiszoeking blijkt niet onregelmatig te zijn en is niet in strijd met de artt. 8
E.V.R.M. en 17 I.V.B.P.R., alleen omdat zij betrekking heeft op een beroepsjournalist, in
zoverre het onderzoek is geopend wegens miskenning van het beroepsgeheim en
omkoping en in zoverre de rechters hebben vastgesteld dat die journalist bij de zaak is
betrokken als dader of mededader. (Art. 8 E.V.R.M.; Art. 17 I.V.B.P.R.)
(T.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1305.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 22 september 2004 is gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldiging-stelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft een conclusie neergelegd.
Op de terechtzitting van 1 december 2004 heeft raadsheer Benoît Dejemeppe
verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Raymond Loop geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
1 Eiser was beroepsjournalist. Hij had de onderzoeksrechter verzocht om opheffing van het beslag en
van de verzegeling van stukken die hem of zijn werkgever, een buitenlands politiek weekblad
waarvan hij de correspondent in België was, toebehoorden. In zijn verzoekschrift betwistte hij zowel
de regelmatigheid van die maatregelen als de opportuniteit ervan, en betoogde m.n. "dat er geen
enkele precieze en overeenstemmende aanwijzing is aangevoerd op grond waarvan wettig kan
worden aangenomen dat hij de wet op welke manier dan ook heeft geschonden". De
onderzoeksrechter verwierp die vordering, op grond, o.m., dat "verweerders hypothese niet
standhoudt na lezing van de OLAF-aangifte, die in het dossier van de rechtspleging is opgenomen, en
waarvan verzoeker voor het overige geen inzage heeft genomen". Verzoeker heeft tegen die
beschikking hoger beroep ingesteld. Voor de kamer van inbeschuldigingstelling concludeerde hij dat
de door de onderzoeksrechter bevolen maatregelen noch regelmatig noch opportuun waren en
verzocht hij de appèlrechters toezicht te houden op de regelmatigheid van die
onderzoekshandelingen, met toepassing van art. 235bis Sv.
Het bestreden arrest verklaarde het hoger beroep ontvankelijk maar niet-gegrond, na m.n. te hebben
vermeld dat de kamer van inbeschuldigingstelling "zonder voorbehoud verwijst naar de pertinente
motivering van de onderzoeksmagistraat, die ze overneemt en hier als weergegeven beschouwt...".
In zijn conclusie oordeelde het O.M. dat de appèlrechters hun beslissing aldus gegrond hadden op
stukken waarvan eiser niet had kunnen kennisnemen, in strijd met het algemeen beginsel van het
recht van verdediging en concludeerde het tot cassatie met verwijzing.
2 Zie Cass., 21 nov. 1979, A.C. 1980, 363.
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IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de onderzoeksrechter te Brussel op 19 maart 2004 een huiszoeking heeft verricht in het bureau en in de woonplaats van eiser, die het beroep
van journalist uitoefent, en stukken en werkinstrumenten in beslag heeft genomen of verzegeld heeft;
Overwegende dat het bestreden arrest eisers hoger beroep tegen de beschikking van de onderzoeksrechter die zijn verzoek tot opheffing van dat beslag verwerpt, ongegrond verklaart;
Over het vijfde onderdeel van het eerste middel en over het tweede middel:
Overwegende dat eiser kritiek uitoefent op de beslissing dat "de noodwendigheden van het onderzoek nog steeds de handhaving vereisen van de inbeslagnemingen en van de verzegelingen die gerechtvaardigd worden door de lopende
onderzoeksopdrachten, welke geen ander kennelijk doel hebben dan [eisers] goede trouw na te gaan en de waarheid te ontdekken in het kader van de telastleggingen, die aan de aanhangigmaking van de zaak bij de onderzoeksrechter ten
grondslag liggen"; dat de ernstige aanwijzingen van schuld, zoals ze door de kamer van inbeschuldigingstelling zijn beoordeeld met toepassing van artikel 61quater van het Wetboek van Strafvordering, volgens eiser niet bestaan;
Overwegende dat de regelmatigheid van een huiszoeking niet onderworpen is
aan de voorwaarde dat er ernstige aanwijzingen van schuld bestaan ten aanzien
van de persoon in wiens woonplaats of bureau de huiszoeking wordt verricht; dat
het immers voldoende is dat de onderzoeksrechter over gegevens beschikt waaruit kan blijken dat er zich in die plaatsen stukken of voorwerpen bevinden die
kunnen bijdragen tot de ontdekking van de waarheid met betrekking tot de in het
huiszoekingsbevel bedoelde misdrijven;
Overwegende dat de betwisting die eiser wat dat betreft opwerpt, geen verband
houdt met het toezicht op de regelmatigheid van het onderzoek en, bijgevolg,
niet een van de middelen is die volgens de wet kunnen worden aangevoerd tot
staving van het cassatieberoep dat ingesteld wordt met toepassing van artikel
416, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering;
Dat het vijfde onderdeel van het eerste middel en het tweede middel niet ontvankelijk zijn;
Over de overige onderdelen van het eerste middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat eiser betoogt dat de appèlrechters de internationale verbintenissen van België hebben miskend, door te verklaren dat "de wet tot op heden
geen uitsluitsel heeft gegeven over de vraag of de bescherming van de vertrouwelijkheid van de bronnen van de journalisten al dan niet een recht is dat inherent is aan de persvrijheid, en zo ja, of dat recht absoluut is dan wel beperkingen
kent";
Overwegende dat de appèlrechters, door die overweging, zonder de bepalingen
van internationaal recht te schenden die van toepassing zijn in de nationale
rechtsorde, alleen vaststellen dat er in het Belgische recht slechts "wetsontwerpen" bestaan die ertoe strekken de journalisten, onder bepaalde voorwaarden, het
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recht te verlenen op de geheimhouding van hun informatiebronnen, maar dat
dienaangaande geen enkele wet is goedgekeurd;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede en het vierde onderdeel betreft:
Overwegende dat eiser allereerst betoogt dat de appèlrechters artikel 10.2 van
het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden schenden, aangezien het litigieuze beslag een ongeoorloofde inmenging vormt in de uitoefening van het recht op de vrijheid van meningsuiting;
Overwegende dat die onderdelen, in zoverre eiser het arrest daarin verwijt te
beslissen dat het Verdrag de bescherming van de journalistieke bronnen niet
waarborgt, terwijl het alleen vermeldt dat die bescherming niet letterlijk in het
voormelde artikel 10 is opgenomen, feitelijke grondslag missen;
Overwegende dat artikel 10.1 van het Verdrag de vrijheid van meningsuiting
waarborgt;
Dat artikel 10.2 evenwel toestaat die vrijheid in te perken; dat het immers bepaalt dat de uitoefening van die vrijheid, daar zij plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij wet worden voorzien en die in een democratische samenleving nodig zijn in het belang van 's lands veiligheid, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede
naam of de rechten van anderen om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke
macht te waarborgen;
Overwegende dat de huiszoeking en het beslag maatregelen zijn waarin het
Wetboek van Strafvordering voorziet;
Overwegende dat het arrest vermeldt dat de betwiste maatregel "rechtmatige
doelstellingen beoogt, aangezien ze, in het kader van de gegevens van het dossier
die ter kennis van het hof [van beroep] zijn gebracht en waarbij [eiser], als dader
of mededader, is betrokken in een zaak van omkoping die betrekking heeft op de
verspreiding van vertrouwelijke informatie, ertoe strekt 'na te gaan of de bescherming van het geheim van toepassing is op een geoorloofde of een ongeoorloofde
bron, waarbij die bescherming moet wijken voor een hogere waarde, namelijk
het voorkomen van misdrijven'";
Overwegende dat noch artikel 10.2 van het voormelde verdrag, noch enige andere bepaling van internationaal recht, noch enige grondwettelijke bepaling, die
in dat onderdeel vermeld worden, verbieden te beslissen dat de maatregel, in die
omstandigheden, een rechtmatig doel beoogt;
Overwegende dat het arrest tevens, met overneming van de redenen van de beroepen beschikking, beslist dat "aangezien [eiser] vermoedelijk in het bezit is gekomen van geheime documenten, de huiszoekingen, die met name zijn verricht
op zijn werkplekken, gerechtvaardigd zijn, gelet op het feit dat [eiser], ook al is
hij journalist, waarschijnlijk is betrokken bij de zeer zwaarwichtige feiten waarover het onderzoek loopt. Gesteld dat het misdrijf bewezen wordt, iets wat het
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onderzoek net tot doel heeft na te gaan, dan zou [eiser] immers persoonlijk, als
dader of mededader, betrokken kunnen zijn bij een zaak van omkoping die betrekking heeft op de verspreiding van vertrouwelijke informatie. Gelet op die
overwegingen en op de gegevens van het dossier, zijn de redenen steekhoudend
genoeg om huiszoekingen te bevelen en te verrichten, waarbij, gelet op de omstandigheden, alle gegevens die rechtstreeks verband houden met de misdrijven,
gesteld dat deze bewezen zijn, of die nuttig kunnen zijn voor de ontdekking van
de waarheid, in beslag moeten worden genomen, ook al schijnen die stukken
klaarblijkelijk inherent beschermd te worden door het 'geheim van de bronnen'.
Net als bij het beroepsgeheim kan immers niet worden aanvaard dat het recht om
zijn bronnen te verzwijgen kan worden aangewend om misdrijven verborgen te
houden, waardoor dat recht niet zou beantwoorden aan zijn doel, meer bepaald
de precieze en betrouwbare voorlichting van het publiek, en de openbare veiligheid in gevaar zou brengen door een feitelijke straffeloosheid in het leven te roepen. Dat is ook het belang van een democratische samenleving. Te dezen is de
noodzaak om de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting in te perken bijgevolg overtuigend bewezen, rekening houdende met een billijk evenwicht tussen de voorhanden zijnde belangen";
Dat het arrest aldus de voorwaarden verantwoordt voor de inmenging in de uitoefening van het recht, gewaarborgd in het voormelde artikel 10.1;
Dat die onderdelen in zoverre niet kunnen worden aangenomen;
Overwegende dat eiser het arrest tevens verwijt dat het niet heeft geantwoord
op zijn conclusie, waarin hij de schending van artikel 10.2 van het voormelde
verdrag aanvoert;
Overwegende dat die onderdelen, in zoverre ze een schending aanvoeren van
artikel 149 van de Grondwet, dat niet van toepassing is op de onderzoeksgerechten, falen naar recht;
Overwegende, voor het overige, dat de appèlrechters, door de hierboven vermelde overwegingen antwoorden op die conclusie;
Dat die onderdelen, in zoverre, feitelijke grondslag missen;
Overwegende, ten slotte, dat de appèlrechters, in zoverre ze verwijzen naar de
hun ter kennis gebrachte gegevens zonder ze evenwel te preciseren, de stukken
van het dossier van de voor hen gevoerde rechtspleging hebben willen aanwijzen, zodat die verwijzing het Hof toelaat zijn toezicht uit te oefenen;
Dat die onderdelen, in zoverre, evenmin kunnen worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat eiser betoogt dat het arrest, om de beslagmaatregel te verantwoorden, beslist dat de journalistieke bronnen geen enkele bijzondere bescherming genieten;
Overwegende dat de appèlrechters alleen vaststellen dat de bescherming van
de journalistieke bronnen, volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens, niet de rang van "absolute waarde" heeft;
Dat het onderdeel, dat berust op een foutieve lezing van het arrest, feitelijke
grondslag mist;
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Wat het zesde onderdeel betreft:
Overwegende dat eiser aanvoert dat de appèlrechters de aantasting van de onschendbaarheid van zijn privé-woning en van zijn werkplek niet naar recht verantwoorden;
Overwegende dat het onderzoek is geopend wegens miskenning van het beroepsgeheim en omkoping; dat de appèlrechters vaststellen dat eiser daarbij is
betrokken, als dader of mededader, en oordelen dat de huiszoeking ertoe strekte
"na te gaan of de bescherming van het geheim van toepassing is op een geoorloofde of een ongeoorloofde bron, waarbij die bescherming moet wijken voor
een hogere waarde, namelijk het voorkomen van misdrijven";
Dat een huiszoeking niet onregelmatig is en niet in strijd is met de artikelen 8
van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 17 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, alleen omdat ze betrekking heeft op een journalist die in die omstandigheden bij een zaak is betrokken;
Dat het onderdeel 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.
1 december 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Andersluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. T'Kint en T. Bosly, Brussel.

Nr. 582
1° KAMER - 2 december 2004

1º GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN —
GEMEENTEBELASTINGEN - BELASTINGVERORDENING - GEEN AANGIFTE - AMBTSHALVE
INKOHIERING - VERHOGING - W.I.B. 1992 - TOEPASSELIJK RECHT.
2º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIEEL GESCHIL - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN
CASSATIE - GRENZEN - CASSATIEMIDDEL - ONGELIJKHEID DIE NIET UIT DE AANGEGEVEN
WETSBEPALING ALLEEN VOORTVLOEIT.
1º Art. 444 W.I.B. 1992, dat bepaalt dat de belastingen die verschuldigd zijn op de nietaangegeven inkomsten vermeerderd worden met een progressieve belastingverhoging,
is niet van toepassing op de verhogingen van provincie- en gemeentebelastingen die op
grond van artikel 6 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de
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invordering van de provincie- en gemeentebelastingen ambtshalve zijn ingekohierd1. (Art.
444 W.I.B. 1992; Art. 6 Wet 24 dec. 1996)
2º Het Hof van Cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof de prejudiciële vraag te
stellen die tot staving van een middel wordt aangevoerd, wanneer de aangevoerde
ongelijkheid niet voortvloeit uit de bekritiseerde wetsbepaling die zelf geen enkel
onderscheid invoert2. (Art. 26, §2, eerste lid Bijzondere Wet Arbitragehof; Art. 6 Wet 24
dec. 1996)
(SOCIETE D'EXPLOITATION DES MAGASINS BOUM N.V. T. STAD BERGEN)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0125.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 6 november 2002 door het
Hof van Beroep te Bergen is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 6, vijfde lid van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen
bepaalt dat de belastingverordening kan bepalen dat de ambtshalve ingekohierde
belastingen worden verhoogd met het bedrag dat zij vastlegt en dat het dubbel
van de verschuldigde belasting niet mag overschrijden;
Dat luidens artikel 12, eerste lid van die wet, zoals het hier van toepassing is,
de bepalingen van titel VII, hoofdstukken I, III, IV, VIII tot X van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 1992 en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit wetboek, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de
huidige wet, van toepassing zijn op de provincie- en gemeentebelastingen voor
zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen;
Dat artikel 444 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, dat voorkomt in voornoemd hoofdstuk X, een bepaling is die met name de belastingen op
de inkomsten betreft en niet van toepassing is op de provincie- en gemeentebelastingen;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
2. Tweede onderdeel
1 De aangifte bedoeld in de gemeentelijke belastingverordening tot instelling van een belasting op de
"huis-aan-huis"-bedeling van reclamedrukwerk, die uitgevaardigd is op grond van artikel 6, vijfde lid
Wet van 24 december 1996, is een aangifte van het belastbaar feit zonder verwijzing naar enig
belastbaar inkomen aan de zijde van de belastingplichtige die de aangifte moet doen.
2 Cass., 10 okt. 2003, A.R. C.01.0399.F, www.cass.be.
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Overwegende dat de in het onderdeel aangeklaagde ongelijkheid niet vervat is
in artikel 6 van de wet van 24 december 1996 dat zelf geen enkel onderscheid invoert betreffende de verhogingen die van toepassing zijn in het geval van ambtshalve inkohiering;
Dat er bijgevolg geen grond bestaat om het Arbitragehof een prejudiciële
vraag te stellen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
2 december 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Kirkpatrick en Mahieu.

Nr. 583
1° KAMER - 2 december 2004

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN VORDERING IN RECHTE - VOORWERP - WIJZIGING DOOR DE RECHTER - NIET-AANGEVOERDE
SCHADE - BESCHIKKINGSBEGINSEL - GEVOLG.
2º VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE ZAKEN - VOORWERP - WIJZIGING
DOOR DE RECHTER - NIET-AANGEVOERDE SCHADE - BESCHIKKINGSBEGINSEL - GEVOLG.
1º en 2° Het arrest dat erkent dat een partij schade heeft geleden die door haar niet werd
aangevoerd, wijzigt het voorwerp van de vordering en miskent bijgevolg het
beschikkingsbeginsel1. (Artt. 807 en 1138, 2° Ger.W.)
(WAALS GEWEST T. B. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0633.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 19 maart 2003 door het
Hof van Beroep te Brussel is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
1 Zie Cass., 18 nov. 2004, A.R. C.04.0062.F, www.cass.be.
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Over de door de verweerders tegen het middel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid: het middel vertoont geen belang:
Overwegende dat het onderzoek van de grond van niet-ontvankelijkheid onlosmakelijk verbonden is met dat van het middel;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel
Overwegende dat het arrest, dat, enerzijds, vermeldt dat "de door de verweerders aangevoerde schade (...) (bestaat in) de aanzienlijke waardevermindering
van hun grond doordat deze in bosgebied en niet in woongebied werd ingedeeld"
en, anderzijds, oordeelt, dat "de schade niet bestaat in de (door de verweerders)
aangevoerde waardevermindering van de grond, maar wel in het verlies van de
kans om hun goed in een bebouwbare zone te behouden (...), waarbij dat verlies
van een kans (...) als maatstaf voor hun vergoeding (moet) dienen", ambtshalve
het voorwerp van de vordering wijzigt en bijgevolg het beschikkingsbeginsel
miskent;
Dat het middel, in zoverre, gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart, de Belgische Staat buiten het geding stelt en uitspraak doet over
de kosten van die partij;
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 Bergen.
2 december 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Simont en Van Ommeslaghe.

Nr. 584
1° KAMER - 2 december 2004

INKOMSTENBELASTINGEN — INTERNATIONALE VERDRAGEN – BELGISCHFRANSE OVEREENKOMST - DUBBELE BELASTING - FRANSE BURGERLIJKE ONROERENDE
VENNOOTSCHAP NAAR GEMEEN RECHT - AANDELEN IN HET BEZIT VAN EEN BELGISCH
VERBLIJFHOUDER - FICTIEVE ONROERENDE INKOMSTEN - EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID OM DE
BELASTING TE HEFFEN - GEVOLG.
Ingevolge art. 19.A.2. Overeenkomst 10 maart 1964 wordt de bevoegdheid om belasting te
heffen op de fictieve onroerende inkomsten die bestaan uit aandelen in een burgerlijke
onroerende vennootschap die in Frankrijk uitgekeerd zijn aan een Belgische
verblijfhouder, uitsluitend aan Frankrijk toegekend, zodat die inkomsten in België van
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personenbelasting vrijgesteld zijn1. (Art. 19, a.2 Overeenkomst van 10 maart 1964 tussen
België en Frankrijk)
(S. e.a. T. ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.03.0006.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 7 november 2002 door het
Hof van Beroep te Brussel is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Overwegende dat het geschil betrekking heeft op de wijze waarop de inkomsten werden belast die aan eiser, een Belgische verblijfhouder, uitgekeerd werd
door een burgerlijke onroerende vennootschap naar Frans recht met als voorwerp, volgens de vaststellingen van het arrest, "het beheer en de verhuur van onroerende goederen waarvan zij eigenaar is en niet de toekenning van haar onroerende goederen aan haar vennoten" en die, op die grond, een gemeenrechtelijke
onroerende vennootschap is in de zin van de Franse wet;
Dat dergelijke vennootschappen, volgens de Franse belastingwetgeving onderworpen zijn aan een stelsel van zogenaamde "translucidité" volgens hetwelk de
vennootschap en haar leden geacht worden geen onderscheiden bestaan te hebben, waarbij die leden worden behandeld alsof zij rechtstreeks eigenaar zijn van
de onroerende goederen op grond van de aandelen die zij bezitten, en de inkomsten uit die aandelen worden beschouwd als onroerende inkomsten wanneer ze,
zoals hier, toegekend worden aan vennoten die natuurlijke personen zijn en die
de aandelen niet hebben aangewend voor het uitoefenen van hun beroepsbezigheid;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de inkomsten uit de aandelen van eiser in een burgerlijke onroerende vennootschap in Frankrijk, in Frankrijk als onroerende inkomsten belast werden;
Overwegende dat artikel 3, §§1 en 2 van de Overeenkomst van 10 maart 1964
tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling
van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen bepaalt dat inkomsten uit onroerende goederen slechts belastbaar zijn in de
verdragsluitende Staat waar deze goederen zijn gelegen en dat het begrip "onroe1 Zie F. MORTIER, noot onder Brussel, 7 nov. 2002, Courrier fiscal 2003, 488; P. FAES,
"Verdragsrechtelijke kwalificaties, internrechtelijke kwalificaties en het spanningsveld daartussen",
T.F.R., nr. 242, mei 2003, 521.
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rend goed" bepaald wordt volgens de wetten van die Verdragsluitende Staat;
Dat ingevolge artikel 19.A.2. van die overeenkomst, met betrekking tot België,
dubbele belasting op de volgende wijze wordt voorkomen: andere inkomsten dan
die bedoeld in paragraaf 1 worden met name van de personenbelasting vrijgesteld wanneer de belastingheffing ervan uitsluitend aan Frankrijk wordt toegekend;
Dat het arrest, door te beslissen dat de Belgische belastingadministratie die inkomsten mocht belasten, de voornoemde bepalingen van de Frans-Belgische
Overeenkomst schendt;
Dat het onderdeel, in zoverre, gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
2 december 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Simont en T'Kint.

Nr. 585
1° KAMER - 2 december 2004

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — BEDRIJFSINKOMSTEN —
BEZOLDIGINGEN - GENEESHERENPRAKTIJK IN DE VORM VAN EEN B.V.B.A. - GENEESHEER WERKEND VENNOOT - VERGOEDINGEN - AARD - GEVOLG.
Het arrest dat beslist dat de vergoedingen, die een geneesherenpraktijk die de vorm van
een b.v.b.a. heeft aangenomen, aan een geneesheer uitbetaalt, bedrijfsinkomsten zijn,
verantwoordt die beslissing naar recht door de overweging dat die geneesheer door zijn
uitsluitende, daadwerkelijke en voortdurende werkzaamheid binnen die vennootschap die
hij heeft opgericht en waarvan hij de zaakvoerder alsook de enige intekenaar en houder
van het kapitaal is, wel degelijk een werkend vennoot is voor wie de vergoedingen de
opbrengst zijn van zijn beroepswerkzaamheid ten bate van die vennootschap als
werkend vennoot ervan. (Art. 20, 2°, c en 27, §2, eerste lid W.I.B. 1964)
(D. e.a. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.03.0068.F)

I. Bestreden beslissing
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 19 september 2003 door
het Hof van Beroep te Bergen is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Tweede onderdeel
Overwegende dat krachtens artikel 20, 2,°, c van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) bedrijfsinkomsten de bezoldigingen omvatten van werkende vennoten in een handelsvennootschap die geen vennootschap op aandelen
is;
Dat luidens artikel 27, §2, eerste lid van dat wetboek, tot de in artikel 20, 2°, c,
bedoelde bezoldigingen behoren, ongeacht de schuldenaar, de benaming en de
wijze waarop zij worden vastgesteld en toegekend, alle beloningen die voor de
verkrijger de opbrengst vertegenwoordigen van zijn beroepswerkzaamheid als
vennoot in een in voornoemd artikel 20, 2°, c, bedoelde vennootschap die geen
vennootschap op aandelen is;
Overwegende dat het arrest erop wijst dat eiser de geneeskunde was blijven
beoefenen in het aam van de b.v.b.a. Comed die hem regelmatig vergoedingen
betaalde, en vervolgens vaststelt dat eiser, "door zijn uitsluitende, daadwerkelijke
en voortdurende werkzaamheid binnen de vennootschap die hij heeft opgericht
en waarvan hij de zaakvoerder alsook de enige intekenaar en houder van het kapitaal is, wel degelijk een werkende vennoot van 'Comed' is aangezien hij op wezenlijke en noodzakelijke wijze deelneemt aan de economische activiteit van die
vennootschap en aan haar welvaart";
Dat het oordeelt dat voornoemde vergoedingen "bedrijfsinkomsten zijn die (eisers) medische werkzaamheid ten bate van de vennootschap vergoeden", hetgeen
betekent dat die vergoedingen, volgens de appèlrechters de opbrengst vormen
van eisers beroepswerkzaamheid als werkend vennoot;
Dat het arrest aldus zijn beslissing dat de vergoedingen die de vennootschap
Comed aan eiser betaalt, bedrijfsinkomsten zijn, naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
2 december 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:
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mrs. T. Afschrift, Brussel en T'Kint.

Nr. 586
1° KAMER - 2 december 2004

HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — BEGRIP. AARD VAN WETGEVING LANDBOUWBEDRIJF - EXPLOITATIE - VEREISTE.
De exploitatie van een landbouwbedrijf vereist niet dat de pachter zelf handenarbeid
verricht1. (Art. 1, 1° Pachtwet)
(M. T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0092.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 16 januari 2003 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1 (zoals vervangen bij artikel 1 van de wet van 7 november 1988), 29 en
30 (zoals dit laatste vervangen werd bij artikel 18 van de wet van 7 november 1988) van
de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving
betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen (boek
III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling III van het Burgerlijk Wetboek), hierna "de Pachtwet"
genoemd;
- het algemeen rechtsbeginsel houdende het beschikkingsbeginsel, zoals neergelegd
o.m. in artikel 1138 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis "Verklaart het beroep van (eiseres) ontvankelijk, doch ongegrond,
en bevestigt volledig het bestreden vonnis; Veroordeelt (eiseres) tot de kosten van het hoger beroep, aan haar zijde niet te begroten aangezien deze kosten ten hare laste blijven, en
aan de zijde van geïntimeerden vereffend op: - rechtsplegingsvergoeding: 334,66 euro
(...)";
op grond van de motieven (p. 4-5):
"(...) De rechtbank is van oordeel dat (eiseres) niet bewijst dat ('appellante', lees: wijlen
M. D.) in de onmogelijkheid was de gepachte gronden te exploiteren.
Integendeel, uit de door (verweerders) voorgelegde stukken blijkt duidelijk dat wijlen
1 Zie E. STASSIJNS, “Pacht”, A.P.R., 390, nr. 387.
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M. D. na het overlijden van haar zoon E. V. op 9 juni 2000 midden het landbouwseizoen,
de landbouwexploitatie verder gezet heeft (...);
Dat zij daarbij beroep deed op de hulp van haar zoon F. V. (...) en verschillende loonwerkers (...), doet geen afbreuk aan deze eigen landbouwexploitatie door M. D..
De vaststelling dat (verweerders) het bewijs niet voorleggen dat wijlen M.D. melding
gemaakt heeft van deze landbouwexploitatie aan haar pensioenkas en aan de directe belastingen, en de vaststelling dat o.a. in de registratie van de mestbank enkele maanden na het
overlijden van E.D. diens naam nog vermeld wordt, doet evenmin afbreuk aan deze daadwerkelijke landbouwexploitatie door wijlen M.D..
(...)
Hierboven werd reeds vastgesteld dat wijlen M.D. na het overlijden van haar zoon midden het landbouwseizoen, de landbouwexploitatie zelf verder gezet heeft. Door deze landbouwexploitatie is een onderpacht van de verpachte percelen uitgesloten.
(...)
De rechtbank komt dan ook tot het besluit dat (eiseres) niet bewijst dat wijlen M.D. als
pachter een wanprestatie begaan heeft, die de ontbinding van de pacht ten laste van (verweerders) kan rechtvaardigen".
Grieven
Krachtens het aangehaalde artikel 1, 1° van de Pachtwet, is zij van toepassing op "landbouwbedrijven", zijnde "de bedrijfsmatige exploitatie van onroerende goederen met het
oog op het voortbrengen van landbouwproducten die in hoofdzaak bestemd zijn voor de
verkoop".
Artikel 29, eerste lid van de Pachtwet, bepaalt: "Indien de pachter van een landeigendom dit niet voorziet van de dieren en het gereedschap nodig voor het bedrijf, indien hij
met de bebouwing ophoudt, indien hij bij de bebouwing niet als een goed huisvader handelt, indien hij het gepachte voor een ander doel aanwendt dan waartoe het bestemd was,
of, in het algemeen, indien hij de bepalingen van de pachtovereenkomst niet nakomt, en
daardoor schade ontstaat voor de verpachter, kan deze, naar gelang van de omstandigheden, de pachtovereenkomst doen ontbinden".
Het aangehaalde artikel 30 van de Pachtwet bepaalt dat: "(...) de pachter van landeigendommen noch het gepachte goed geheel of ten dele in onderpacht (mag) geven, noch zijn
pacht geheel of ten dele aan anderen (mag) overdragen (...)".
Uit het samenlezen van deze bepalingen volgt dat de pachter in de eerste plaats de verplichting heeft om het gepachte landeigendom zelf te exploiteren, hetgeen inhoudt, niet alleen dat hij de werkelijke leiding van het bedrijf opneemt, maar bovendien vereist dat hij
persoonlijk zelf als "boerende boer" deelneemt aan het productieproces, ook al kan hij
zich hierbij deels laten bijstaan door loonwerkers of zijn aangestelden.
Hij die zelf geen handenarbeid verricht, niet deelneemt aan het productieproces van de
bedrijfsmatig voort te brengen landbouwproducten en derhalve tekort komt aan de verplichting van de pachter om persoonlijk te moeten exploiteren.
Verweerders stelden in hun beroepsbesluiten gedateerd op 27 november 2002 op p. 2
zelf dat hun moeder in de betrokken periode van 9 juni 2000, datum waarop zij de hoedanigheid van pachter verwierf ingevolge erfopvolging, tot 8 juli 2001, datum van haar
overlijden, daadwerkelijk zelf geen handenarbeid meer heeft verricht: "Het echter niet is
omdat men 79 jaar oud is dat men niet meer zou kunnen boeren. De pachtwet vereist
geenszins dat men daadwerkelijk zelf handenarbeid verricht, doch wel dat men de leiding
neemt van het bedrijf. Men kan zich immers laten bijstaan door bevoegden. Wijlen mevrouw D heeft zich laten bijstaan door haar zoon F.D.. Wijlen mevrouw D. is tot 1996 op
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de hofstede gebleven alwaar zij steeds heeft geboerd samen met wijlen haar zoon E.D.."
Niet de bodemrechter bepaalt het feitenbestand, maar wel de partijen, in uitvoering van
de rol die hen toekomt krachtens het beschikkingsbeginsel.
Hieruit volgt dat het bestreden vonnis onwettig beslist dat wijlen Mevrouw D. in de periode van 9 juni 2000 tot 8 juli 2001 de landbouwexploitatie zelf heeft verder gezet, en
dus niet te kort is gekomen aan haar verplichting tot persoonlijke exploitatie als pachter
zonder onderverpachting, wanneer uit het door partijen aangebrachte en door verweerders
bevestigde feitenbestand blijkt dat wijlen Mevrouw D. sedert 1996 de hofstede heeft verlaten en sedertdien zelf geen handenarbeid meer heeft verricht in het litigieuze landbouwbedrijf (schending van het algemeen rechtsbeginsel houdende het beschikkingsbeginsel),
zonder welke persoonlijke handenarbeid betrokkene tekort kwam aan haar verplichting als
pachter zelf het landbouwbedrijf te exploiteren (schending van de aangehaalde bepalingen
van artikel 1, 29 en 30 van de Pachtwet) en derhalve de beslissing dat eiseres niet bewijst
dat Mevrouw D. als pachter een wanprestatie heeft begaan niet wettig verantwoordt
(schending van artikel 29 van de Pachtwet).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat degene die zelf geen handenarbeid verricht, niet deelneemt aan het productieproces van de bedrijfsmatig voort
te brengen landbouwproducten en derhalve tekort komt aan de verplichting van
de pachter om persoonlijk te moeten exploiteren;
Dat de in artikel 1, 1° van de Pachtwet, bepaalde exploitatie niet vereist dat de
pachter zelf handenarbeid verricht;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende, verder, dat het bestreden vonnis het verweer van de verweerders dat wijlen M.D geen handenarbeid op de hoeve heeft verricht en de hoeve
verlaten heeft sedert 1996, niet tegenspreekt;
Dat het bestreden vonnis evenwel oordeelt dat wijlen M.D. de leiding had van
het landbouwbedrijf;
Dat het bestreden vonnis aldus het beschikkingsbeginsel niet miskent;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende verder dat de aangevoerde schending van de artikelen 29 en 30
van de Pachtwet, volledig is afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van
artikel 1, 1° van de Pachtwet;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
2 december 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Wouters.
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Nr. 587
1° KAMER - 3 december 2004

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE —
TUCHTZAKEN - WETTIGE VERDENKING - BEGRIP.
2º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - RADEN VAN DE
ORDE - ONWETTELIJKE SAMENSTELLING - GEVOLG.
1º en 2° De omstandigheid dat de leden van de provinciale raad van de Orde van
Architecten te kennen geven dat zij zullen weigeren in een wettelijke samenstelling de
zaak te behandelen, kan bij verzoeker en bij derden een gewettigde twijfel doen ontstaan
nopens de strikte onpartijdigheid en objectiviteit van de raad. (Art. 648, 2° Ger.W.)
(L. T. ORDE VAN ARCHITECTEN - RAAD VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN)

ARREST

(A.R. C.04.0487.N)

I. Geding in cassatie
Verzoeker heeft op 15 oktober 2004 een verzoek tot onttrekking van de zaak
aan de Raad van de Orde van Architecten van de provincie Antwerpen neergelegd.
Het Hof heeft op 22 oktober 2004 het verzoek niet kennelijk onontvankelijk
verklaard.
De voorzitter en de secretaris van de raad hebben de in het arrest vermelde
verklaring afgelegd.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het verzoekschrift gebaseerd is op de volgende omstandigheden:
1. verzoeker is reeds in mei 2002 opgeroepen om te verschijnen voor de Raad
van de Orde van Architecten van de provincie Antwerpen;
2. hij heeft toen de beide rechtskundige bijzitters, mrs. B. en V., gewraakt;
3. de wraking is ontvankelijk en gegrond verklaard door de Raad van Beroep
van de Orde van Architecten; de Nationale Raad heeft afstand gedaan van zijn
cassatieberoep tegen die beslissing;
4. verzoeker is opnieuw opgeroepen om te verschijnen op 12 augustus 2004
voor de Raad van de Orde van Architecten van de provincie Antwerpen op grond
van de feiten die in mei 2002 in de oproeping van verzoeker werden vermeld;
5. de provinciale raad heeft in een brief van 28 juli 2004 aangekondigd dat de
twee eerder genoemde rechtskundige bijzitters niet zouden zetelen;
6. verzoeker is op 9 september 2004 door de provinciale raad samengesteld uit
vijf architecten voor een periode van een jaar bij verstek geschorst en heeft tegen
die beslissing verzet aangetekend;
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Overwegende dat verzoeker hieruit afleidt eensdeels dat de raad van de Orde
bewust zaken behandelt in een onregelmatige samenstelling, anderdeels dat de
raad van de Orde niet geldig samengesteld kan zetelen;
Dat het verzoek aldus mede berust op de aanvoering dat de raad van de Orde
de zaak zonder de wettelijke bijstand bepaald in artikel 16 van de wet van 26 juni
1963 wil behandelen;
Overwegende dat de voorzitter en de secretaris in de door hen afgelegde verklaring duidelijk laten blijken dat de raad voornemens is opnieuw de zaak te behandelen zonder de bijstand van een rechtskundig bijzitter;
Overwegende dat de omstandigheid dat de leden van de provinciale raad te
kennen geven dat zij zullen weigeren in een wettelijke samenstelling de zaak te
behandelen, bij verzoeker en bij derden een gewettigde twijfel kan doen ontstaan
nopens de strikte onpartijdigheid en objectiviteit van de raad;
Dat het verzoek gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Onttrekt de zaak aan de Raad van de Orde van architecten van de provincie
Antwerpen;
Verwijst de zaak naar de Raad van de Orde van architecten van de provincie
Oost-Vlaanderen;
Veroordeelt de Orde van architecten in de kosten.
3 december 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: mr. L.
Bouteligier, Antwerpen.

Nr. 588
1° KAMER - 3 december 2004

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - INKOMSTENBELASTINGEN VERTROUWENSBEGINSEL OF RECHTSZEKERHEIDSBEGINSEL - MISKENNING - VOORWAARDE RECHTMATIG VERTROUWEN - DRAAGWIJDTE.
De miskenning van het vertrouwensbeginsel veronderstelt dat het vertrouwen van de
burger ten overstaan van het overheidsoptreden rechtmatig is; dit is niet het geval bij de
belastingplichtige van wie de taxatieambtenaar in het verleden het deel van zijn
beroepsinkomsten behaald in het buitenland niet heeft opgespoord1.
(B. e.a. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

ARREST

1 Zie Cass., 3 nov. 2000, A.R. F.98.0072.N, nr. 596, met concl. O.M.; Cass., 6 nov. 2000, A.R.
F.99.0108.F, nr. 598, met concl. van eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ; Cass., 26 okt. 2001, A.R.
F.00.0034.F, nr. 577; Cass., 3 juni 2002, A.R. F.01.0044.F, nr. 337; Cass., 14 juni 2002, A.R.
F.00.0054.F, nr. 360.
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(A.R. F.02.0053.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 april 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middelen
De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede middel
Overwegende dat de in het middel aangevoerde schending van het vertrouwensbeginsel, volledig is afgeleid uit de in het eerste middel vergeefs aangevoerde stelling dat eisers boekhouding onjuist is bevonden, omdat hieruit het verschil
tussen Belgische en Franse patiënten en hun betalingen niet blijkt;
Dat het middel onontvankelijk is;
Overwegende dat de miskenning van het vertrouwensbeginsel veronderstelt
dat het vertrouwen van de burger ten overstaan van het overheidsoptreden rechtmatig is;
Overwegende dat de administratie de verplichting heeft de aanslag te vestigen
op alle inkomsten van de belastingplichtige, die volgens de wet belastbaar zijn;
Overwegende dat een belastingplichtige van wie de taxatieambtenaar in het
verleden het deel van zijn beroepsinkomsten behaald in het buitenland, niet heeft
opgespoord, niet het rechtmatig vertrouwen mocht koesteren dat deze inkomsten
ook in de toekomst onbelast zouden blijven;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
3 december 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. P. Delafontaine, Kortijk en Claeys Boúúaert.
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Nr. 589
1° KAMER - 3 december 2004

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — ALLERLEI VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP - NIEUWE STUKKEN - BEGRIP.
Stukken die de belastingplichtige voor het hof van beroep neerlegt tot staving van zijn
verweer dat overmacht hem heeft belet zich tijdig in beroep te voorzien, kunnen niet
worden aangezien als nieuwe stukken die overeenkomstig art. 381 W.I.B. (1992) dienen
neergelegd te worden binnen de termijn van 60 dagen. (Art. 381 W.I.B. 1992)
(V. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. F.03.0008.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 november 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Overwegende dat artikel 381 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1992), zoals te dezen van toepassing, bepaalt dat de eiser die gebruik wil maken
van nieuwe stukken, gehouden is deze neer te leggen ter griffie van het hof van
beroep, binnen zestig dagen na neerlegging door de directeur der belastingen van
de uitgifte en van de stukken, bedoeld in artikel 380;
Overwegende dat eiser tegen de exceptie van laattijdigheid van zijn voorziening bij het hof van beroep heeft aangevoerd dat hem van de beslissing van de
gewestelijke directeur niet regelmatig kennis is gegeven en dat hij tot staving van
zijn verweer een brief heeft neergelegd uitgaande van de Belgische ambassade te
Dakar;
Dat de appèlrechters weigeren met voormelde brief rekening te houden omdat
hij is neergelegd buiten de in artikel 381 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) bepaalde termijn;
Overwegende dat ingeval de belastingplichtige tot staving van zijn verweer dat
overmacht hem heeft belet zich tijdig in beroep te voorzien stukken neerlegt,
deze stukken niet kunnen worden aangezien als nieuwe stukken waarop de termijn van artikel 381 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) van
toepassing is;
Dat het middel gegrond is;
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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.
3 december 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. F. Marck, Antwerpen en Claeys Boúúaert.

Nr. 590
3° KAMER - 6 december 2004

ARBEIDSVOORZIENING — SLUITING VAN ONDERNEMINGEN - SLUITINGSFONDS
- OPDRACHT - VERRUIMING - BETALING - LONEN - VERGOEDINGEN EN VOORDELEN DRAAGWIJDTE - GEVOLG.
Uit de bepaling van artikel 2, §1 van de Sluitingsfondswet, die een onderscheid maakt
tussen eensdeels lonen en anderdeels vergoedingen en voordelen, volgt dat
vergoedingen en voordelen niet begrepen zijn in de lonen zoals in deze wetsbepaling
bedoeld; het Sluitingsfonds dient slechts de vergoedingen en voordelen te betalen in
zoverre die verschuldigd zijn krachtens de wet of collectieve arbeidsovereenkomsten.
(Art. 2, §1 Sluitingsfondswet 1967)
(FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN
WERKNEMERS T. B.)

ARREST

(A.R. S.03.0133.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 september 2003 gewezen
door het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1 van de wet van 30 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het Fonds
tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers;
- artikel 2, §1 van dezelfde wet van 30 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het
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Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers (zoals gewijzigd bij wet van 28 juli 1971 en later vervangen bij wet van 30 maart
1976);
- voor zoveel als nodig de artikelen 2, inzonderheid vijfde lid en 9 van de wet van 28
juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij
sluiting van ondernemingen, zoals gewijzigd bij wet van 28 juli 1971 en, wat artikel 2 betreft, vóór zijn wijziging bij wet van 2 augustus 2002;
- voor zoveel als nodig, artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, voor zijn wijziging bij wet van 22 mei 2001.
Bestreden beslissing
Het arbeidshof bevestigt in het bestreden arrest van 11 september 2003 de beslissing
van de eerste rechter en sluit zich aan bij diens motieven.
De eerste kamer van de Arbeidsrechtbank te Hasselt verklaarde in het vonnis van 8 mei
2002 de vordering ontvankelijk en gegrond en veroordeelde huidig eiser tot betaling aan
verweerder van 381,31 euro, te vermeerderen met de gerechtelijke intresten vanaf de datum van neerlegging van het inleidend verzoekschrift. De arbeidsrechtbank veroordeelde
eiser in de kosten.
Het arbeidshof veroordeelt eiser tot de kosten in hoger beroep.
Het arbeidshof motiveert zijn beslissing als volgt:
"(Verweerder) was tewerkgesteld bij de N. V. Inter Technics Industries te Overpelt
voor de periode van 1 december 1990 tot 20 juli 1994, datum waarop de voormelde firma
failliet werd verklaard.
Op 21 februari 1995 levert de curator van het faillissement aan (verweerder) het formulier BC 901 A af voor tussenkomst in betaling van de achterstallige lonen, eindejaarspremie, opzeggingsvergoeding, bijkomend vakantiegeld en verplaatsingskosten (reis- en mobiliteitsvergoedingen) voor de maanden juni en juli 1994, welke laatste als volgt gespecifieerd werden:
06/94: 16 dagen x 63 km x 7,2 fr./km= 7. 246 BEF
07/94 4 dagen x 210 km x 7,2 fr./km= 6.048 BEF
1 dag x 290 km x 7,2 fr./km= 2. 088 BEF
(...)"
"Artikel 2, §1 van de wet van 30 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het Sluitingsfonds bepaalt:
'Wanneer bij sluiting van een onderneming in de zin van de artikelen 2 en 2bis van de
wet van 28 juni 1966, de werkgever zijn geldelijke verplichtingen tegenover zijn werknemers niet nakomt, dient het fonds hen te betalen:
1° de lonen verschuldigd krachtens de individuele of collectieve arbeidsovereenkomsten;
2° de vergoedingen en voordelen verschuldigd krachtens de wet of collectieve arbeidsovereenkomsten...'
Volgens het verslag in de Senaat is het begrip 'loon' zoals gehanteerd door de Sluitingswet van 1967 hetzelfde als in de Loonbeschermingswet (Parl. Stukken. Senaat, 19701971, 595, 3).
(...)"
"Het (arbeids)hof blijft op het standpunt dat het loonbegrip in de Sluitingswet van 30
juni 1967 hetzelfde is als dit gehanteerd in de Loonbeschermingswet van 12 april 1965.
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(...)
De Loonbeschermingswet hanteert (..) een ruim loonbegrip, waarin ook de door (verweerder) gevorderde verplaatsingsvergoedingen en mobiliteits-premies zijn begrepen nu
het in geld waardeerbare voordelen zijn waarop hij ingevolge de individuele arbeidsovereenkomst recht had.
De terugbetaling van kosten die (verweerder) heeft gemaakt als gevolg van de hem opgelegde arbeidsvoorwaarden of -omstandigheden ten laste van de werkgever behoren tot
het loon. Anders oordelen zou impliceren dat hij een deel van zijn inkomen verliest om te
kunnen werken.
(...)
Rekening houdend met al hetgeen voorafgaat, dient (eiser) dus ook tussen te komen
voor de verplaatsingskosten en de mobiliteitspremies indien de werknemer er ingevolge
een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst recht op heeft".
"(Eiser) betwist niet dat de werkgever van (verweerder), ingevolge individuele arbeidsovereenkomst, recht had op verplaatsingskosten en mobiliteitspremies. (...)"
De arbeidsrechtbank, wiens motieven werden bevestigd door het arbeidshof, oordeelde
in dat verband:
"Het loonbegrip van de sluitingswet van 1967 is hetzelfde als hetgeen in de loonbeschermingswet geviseerd wordt.
(...)
Dit ruime loonbegrip slaat op iedere geldsom waarop de werknemer ingevolge de
dienstbetrekking ten laste van de werkgever recht heeft, en het omvat eveneens de vergoeding voor verplaatsingskosten, evenals een mobiliteitsvergoeding.
De rechtbank is van oordeel dat het door de Sluitingswet van 1967 geviseerde loon
eveneens een 'reisvergoeding' (verplaatsingskosten; mobiliteitsvergoeding) behelst".
Grieven
De wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij sluiting van ondernemingen voorziet onder bepaalde voorwaarden het
recht op een vergoeding wegens ontslag bij sluiting van ondernemingen, in de zin van artikel 2, inzonderheid vijfde lid van de wet.
Door artikel 1 van de wet van 30 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers (hierna gemakshalve Sluitingswet genoemd) wordt de opdracht van het "Fonds tot
vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers" dat is
opgericht bij artikel 9 van de wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van
de werknemers die ontslagen worden bij sluiting van ondernemingen, verruimd overeenkomstig de bepalingen van deze wet.
Zo bepaalt artikel 2, §1 van de Sluitingswet dat wanneer bij sluiting van een onderneming in de zin van de artikelen 2 en 2bis van voornoemde wet van 28 juni 1966, de werkgever zijn geldelijke verplichtingen tegenover zijn werknemers niet nakomt, eiser hun,
binnen de krachtens artikel 6 van de Sluitingswet bepaalde grenzen, dient te betalen:
1° de lonen verschuldigd krachtens de individuele of collectieve arbeidsovereenkomsten;
2° de vergoedingen en voordelen verschuldigd krachtens de wet of collectieve arbeidsovereenkomsten.
(...)
Aldus wordt een onderscheid gemaakt tussen de lonen, die verschuldigd moeten zijn
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krachtens een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst, en de vergoedingen en
voordelen die verschuldigd moeten zijn krachtens de wet of een collectieve arbeidsovereenkomst.
Een voordeel dat of een vergoeding die toegekend wordt krachtens een individuele arbeidsovereenkomst komt aldus niet in aanmerking voor vergoeding door eiser, niet omdat
deze geen loon zouden opleveren in de zin van artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, doch wel omdat dit voordeel of
deze vergoeding in dat geval niet krachtens de door de wet vereiste bron van verbintenissen verschuldigd is.
De in betwisting zijnde verplaatsingskosten werden bepaald in een "bedrijfsovereenkomst" van 10 september 1990, waarvan de tekst grotendeels werd geciteerd, zonder op
dit vlak te worden betwist door verweerder, in het verzoekschrift tot hoger beroep en in
eisers appèlconclusie, waaruit bleek dat het een complexe regeling betrof van verschillende vergoedingen voor verschillende soorten verplaatsingen, waarvan overigens werd gesteld dat de vergoedingen enkel van toepassing waren buiten de werkuren.
Aldus betrof het "vergoedingen" of "voordelen" in de zin van artikel 2, §1, 2° van de
Sluitingswet, zoals overigens door de feitenrechter zelf vastgesteld waar deze overweegt
dat verplaatsingsvergoedingen en mobiliteitspremies "in geld waardeerbare voordelen
zijn".
Aangaande de bron van verbintenis van deze vergoedingen of voordelen stelde de eerste rechter vast dat het ging om een "mededeling van de werkgever aan zijn werknemers
d.d. 10 september 1990".
Het arbeidshof stelde dat de heer B. "ingevolge individuele arbeidsovereenkomst (...)
recht had op verplaatsingskosten en mobiliteits-premies".
Er kan aldus niet gesteld worden dat het recht op de bedoelde verplaatsingskosten of
mobiliteitspremie voortsproot uit een wet of een collectieve arbeidsovereenkomst zoals
vereist door artikel 2, §1, 2° van de Sluitingswet, nu de rechter zelf vaststelde dat het
voortvloeit uit een "individuele arbeidsovereenkomst".
Bedoelde verplaatsingskosten of mobiliteitspremie vielen aldus niet onder de vergoedingen of voordelen tot betaling waarvan eiser, onder de door de wet gestelde voorwaarden, gehouden was.
Het arbeidshof veroordeelde eiser ten onrechte tot vergoeding van de gevorderde verplaatsingskosten of mobiliteitspremie.
Het arbeidshof schendt dienvolgens alle in de aanhef van het middel aangehaalde bepalingen.

IV. Beslissing van het Hof
1. Het middel
Overwegende dat artikel 2, §1 van de wet van 30 juni 1967 tot verruiming van
de opdracht van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers bepaalt dat wanneer bij sluiting van een onderneming in de zin van de artikelen 2 en 2bis van de wet van 28 juni 1966, de
werkgever zijn geldelijke verplichtingen tegenover zijn werknemers niet nakomt,
het fonds hen dient te betalen:
1° de lonen verschuldigd krachtens de individuele of collectieve arbeidsovereenkomsten;
2° de vergoedingen en voordelen verschuldigd krachtens de wet of collectieve
arbeidsovereenkomsten;
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Overwegende dat uit deze bepaling, die onderscheid maakt tussen eensdeels
lonen en anderdeels vergoedingen en voordelen, volgt dat vergoedingen en voordelen niet begrepen zijn in de lonen, zoals in deze wetsbepaling bedoeld;
Overwegende dat eiser slechts de vergoedingen en voordelen dient te betalen
in zoverre die verschuldigd zijn krachtens de wet of collectieve arbeidsovereenkomsten;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder reis- en verplaatsingsvergoedingen vordert en dat niet wordt betwist dat hij er ingevolge een individuele
arbeidsovereenkomst recht op had;
Dat het oordeelt dat die vergoedingen loon zijn in de zin van voormeld artikel
2, §1, en op grond hiervan eiser tot betaling ervan veroordeelt;
Dat het arrest aldus voormelde bepaling schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
2. De kosten
Overwegende dat krachtens artikel 1017, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, de kosten ten laste van eiser dienen te worden gelegd;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Veroordeelt eiser in de kosten;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
6 december 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 591
3° KAMER - 6 december 2004

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM —
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - OVEREENKOMST - KWALIFICATIE DOOR DE
PARTIJEN - BEWIJSWAARDE - DRAAGWIJDTE.
2º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM —
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - OVEREENKOMST - KWALIFICATIE DOOR DE
PARTIJEN - BEWIJSWAARDE - DRAAGWIJDTE.
1º De rechter die oordeelt dat de kwalificatie die de partijen aan hun overeenkomst hebben
gegeven niet kan worden gewijzigd, als de elementen die aan zijn beoordeling worden
onderworpen niet toelaten de kwalificatie van partijen uit te sluiten, kent aan de
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kwalificatie van de partijen niet de bewijswaarde toe van een wettelijk vermoeden 1. (Artt.
2, 3, 17 en 20, Arbeidsovereenkomstenwet)
2º Het is de rechter niet verboden ook rekening te houden met de wil van de partijen bij het
onderzoek of de aangehaalde bewijselementen een werkelijke situatie aantonen die al
dan niet strookt met de kwalificatie die de partijen aan de overeenkomst hebben
gegeven. (Artt. 2, 3, 17 en 20 Arbeidsovereenkomstenwet)
(R.S.Z. T. S.)

ARREST

(A.R. S.04.0102.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 november 2003 gewezen
door het Arbeidshof te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
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 de rechter die oordeelt dat de kwalificatie die de partijen aan
hun overeenkomst hebben gegeven niet kan worden gewijzigd, als de elementen
die aan zijn beoordeling worden onderworpen niet toelaten de kwalificatie van
de partijen uit te sluiten, aan de kwalificatie van de partijen niet de bewijswaarde
toekent van een wettelijk vermoeden;
Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat de appèlrechters vooraleer te
beslissen dat de verweerder verbonden was door een zelfstandigenstatuut, niet
hebben onderzocht of de door eiser aangehaalde feitelijke gegevens niet toelaten
tot het bestaan van een gezagsverhouding te besluiten;
Overwegende dat de appèlrechters alle door de partijen aangevoerde elementen hebben onderzocht en daarbij ook hebben nagegaan of zij al dan niet het bestaan van een voor de arbeidsovereenkomst kenmerkende gezagsverhouding aantonen;
Overwegende dat het de rechter niet verboden is ook rekening te houden met
de wil van de partijen bij het onderzoek of de aangehaalde bewijselementen een
werkelijke situatie aantonen die al dan niet strookt met de kwalificatie die de partijen aan de overeenkomst hebben gegeven;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
1 Cass., 14 jan. 2002, A.R. S.00.0183.F, nr. 21 met noot O.M.; Cass., 3 mei 2004, A.R. S.03.0108.N,
nr. 234.
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Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
6 december 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 592
3° KAMER - 6 december 2004

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — VERKIEZINGEN OPRICHTING - ONDERNEMINGSRAAD - COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING TEWERKGESTELDE WERKNEMERS - BEREKENINGSMETHODE - OVERGANG VAN ONDERNEMING BEGRIP.
Het begrip "overgang van onderneming" dat niet nader is omschreven in artikel 21, §10 van
de wet van 20 september 1948 stemt overeen met het begrip overgang van onderneming
in de CAO nr. 32bis N.A.R. 7 juni 1985; voor een overgang of een gedeelte van een
overgang van onderneming is vereist dat de overgang plaats vindt tussen de natuurlijke
of de rechtspersoon die de vroegere werkgever was en de natuurlijke of rechtspersoon
die ingevolge de overdracht de nieuwe werkgever is van de betrokken werknemers. (Art.
21, §10 Bedrijfsorganisatiewet; Artt. 1, 2 en 6 C.A.O. nr. 32bis van de Nationale
Arbeidsraad van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers
bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens
overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen
worden bij overname van activa na faillissement, algemeen verbindend verklaard bij K.B.
25 juli 1985)
(ROUTA N.V. e.a. T. A.B.V.V.; ten aanzien van A.C.V. e.a.)

ARREST

(A.R. S.04.0106.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 12 februari 2004 in laatste
aanleg gewezen door de Arbeidsrechtbank te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 14, §6 en 21, §10 van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven;
- de artikelen 1, 6 en 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis gesloten in de
Nationale Arbeidsraad op 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens
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overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden
bij overname van activa na faillissement of gerechtelijk akkoord door boedelafstand, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 juli 1985 (B.S., 9 augustus 1985,
hierna afgekort: "CAO nr. 32bis"),
- de artikelen 3, §1 en 4, §3 van het koninklijk besluit van 15 mei 2003 betreffende de
ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk, (B.S., 4
juni 2003, hierna afgekort: "het K.B. Sociale Verkiezingen").
Aangevochten beslissing
Het vonnis oordeelt dat de gemiddelde tewerkstelling voor beide eiseressen samen
102,3261 bedraagt, namelijk 41,2795 voor eerste eiseres en 61,0466 voor tweede eiseres.
De berekening van de gemiddelde tewerkstelling voor eerste eiseres stoelt op de volgende
overwegingen:
"(Vooreerst dient opgemerkt dat uit het rapport Graydon blijkt dat (eerste eiseres) de
NV Van Laer et Fils heeft opgeslorpt in oktober 2003.
Zulks wordt overigens door (eerste) en ook door (tweede eiseres) bevestigd.)
Het staat eveneens vast dat (eerste eiseres) drie werknemers van de NV Transport Van
Laer et fils in dienst heeft genomen met behoud van alle rechten op 1 november 2003.
Het betreft hier dus een overgang van onderneming waardoor er voor deze drie werknemers een andere berekeningswijze moet toegepast worden.
(De referentieperiode die bij een overgang van onderneming moet gehanteerd worden
is immers niet het ganse jaar maar slechts het deel van de referentieperiode na de overgang (...)).
Het standpunt van (eiseressen) dat de fusie gebeurde door (tweede eiseres) terwijl de
werknemers in dienst kwamen van (eerste eiseres) zodat op deze werknemers de gewone
berekeningswijze dient te worden toegepast (dus: 61: 365, zoals gedaan in de berekening)
kan de rechtbank niet bijtreden.
De verschillende berekeningswijze in de berekening van de gemiddelde tewerkstelling
bij (eerste eiseres) vindt immers niet haar oorsprong in de fusie op zich doch wel in de
toepasselijkheid van de CAO 32 bis.
Uit de voorliggende arbeidsovereenkomsten blijkt duidelijk dat de betrokken werknemers werden overgenomen, zoals bedoeld. Dat terzake kan verwezen worden naar volgende vermelding in de arbeidsovereenkomsten: 'Met behoud van alle rechten, anciënniteit
e.d. zoals voorheen bij Transports Van Laer & Fils S.A.'".
Het aantal tewerkgestelde dagen van de drie werknemers (3 x 61) dient dus uit het totaal van de berekening gehaald te worden en hierop dient een andere berekening te worden toegepast, namelijk 61 tewerkgestelde dagen: 61 = 1 (de referentieperiode loopt maar
vanaf de indiensttreding);
Aangezien het om 3 werknemers gaat dient er dus rekening gehouden te worden met 3
eenheden.
(...)
Het in de berekening weerhouden totaal van 13.420 dient eerst verminderd te worden
met 183 (3 x 61, nl. de weerhouden tewerkstelling van de overgenomen werknemers dient
niet gedeeld door 365 maar door 61) wat een totaal geeft van 13.237.
(...)
Het totaal van 13.972 dient vervolgens gedeeld door 365 = 38, 2795 en tenslotte vermeerderd te worden met 3 (nl. 3 x (61:61)) wat een gemiddelde tewerkstelling oplevert
van 41, 2795".
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Grief
Aangezien de wettelijke bepalingen met betrekking tot de sociale verkiezingen en de
oprichting van een ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming de
openbare orde aanbelangen, zal de rechter, in geval van betwisting, moeten nagaan of aan
de wettelijke voorwaarden dienaangaande is voldaan.
Ondernemingsraden worden ingericht in al de ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 100 werknemers tewerkstellen (artikel 3, §1 van het koninklijk besluit van
15 mei 2003 betreffende de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk, hierna ook afgekort het K.B. Sociale Verkiezingen).
Krachtens artikel 14, §6 van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van
het bedrijfsleven, wordt de berekening van het gemiddeld aantal gewoonlijk tewerkgestelde werknemers uitgevoerd op basis van een door de Koning vastgestelde referentieperiode; in geval van overgang van onderneming krachtens overeenkomst in de zin van artikel
21, §10 van diezelfde wet, tijdens deze referentieperiode, wordt er enkel rekening gehouden met het deel van de referentieperiode na de overgang krachtens overeenkomst.
In uitvoering van deze wetsbepaling bepaalt artikel 4, §1 van het K.B. Sociale Verkiezingen, op welke manier het gemiddelde van de in de onderneming tewerkgestelde werknemers wordt berekend, nl. door het totaal aantal kalenderdagen van tewerkstelling van
iedere werknemer gedurende de referteperiode, met name de periode van vier trimesters
voorafgaand aan het trimester waarin de aanplakking geschiedt van het bericht dat de datum aankondigt van de volgende verkiezingen, te delen door driehonderdvijfenzestig. In
geval van overgang van een onderneming krachtens overeenkomst in de zin van artikel
21, §10 van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven,
wordt de berekening uitgevoerd op basis van het gedeelte van de in (artikel 4,) §1, vastgestelde periode van de vier trimesters dat gesitueerd is na de overgang en door het totaal
der in (artikel 4,) §1, bedoelde kalenderdagen die gesitueerd zijn tijdens hetzelfde gedeelte, te delen door het aantal kalenderdagen die gesitueerd zijn tijdens hetzelfde gedeelte
(artikel 4, §3 K.B. Sociale Verkiezingen).
Bij artikel 21, §10 van voornoemde wet van 20 september 1948, wordt o.m. bepaald
wat er dient te gebeuren met de ondernemingsraden bij overgang krachtens overeenkomst
van een of meer ondernemingen (artikel 21, §10, 1°), of van een gedeelte van een onderneming naar een onderneming die elk over een ondernemingsraad beschikken (artikel 21,
§10, 2°).
De term "overgang van onderneming krachtens overeenkomst" wordt in het Belgisch
arbeidsrecht gedefinieerd in het kader van de CAO nr. 32bis betreffende het behoud van
de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van
ondernemingen krachtens overeenkomst, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 7 juni
1985 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 juli 1985.
De CAO nr. 32bis strekt ertoe, in alle gevallen van wijziging van werkgever ingevolge
de overgang van een onderneming of van een gedeelte van een onderneming krachtens
overeenkomst, het behoud van de rechten der werknemers te waarborgen (artikel 1 van de
CAO nr. 32bis). Krachtens artikel 7 van de CAO nr. 32bis gaan de rechten en verplichtingen welke voor de vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip van de overgang in de
zin van artikel 1, 1°, (van de CAO nr. 32bis) bestaande arbeidsovereenkomsten, door deze
overgang op de verkrijger over.
Overeenkomstig artikel 6 van de CAO nr. 32bis is deze regeling van toepassing bij iedere wijziging van werkgever die het gevolg is van om het even welke overgang van een
onderneming of van een gedeelte van een onderneming krachtens overeenkomst. Van een
"overgang van onderneming" is slechts sprake indien de identiteit van het bedrijf bewaard
blijft, met andere woorden, indien zij betrekking heeft op een duurzaam georganiseerde
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economische eenheid.
Daarnaast vereist artikel 6 van de CAO nr. 32bis dat de overgang van een onderneming
of een gedeelte daarvan geschiedt "krachtens overeenkomst'. Een overgang van onderneming valt bijgevolg slechts in de toepassingssfeer van de CAO nr. 32bis voorzover de
overeenkomst die eraan ten grondslag ligt werd gesloten tussen de vorige en de nieuwe
werkgever.
In casu blijkt uit de vaststellingen van het arrest dat tweede eiseres een onderneming
(met name: de "SA Van Laer & fils") heeft opgeslorpt in oktober 2003 en dat drie werknemers van de "SA Van Laer et fils" op 1 november 2003 in dienst zijn getreden van een
andere juridische entiteit, nl. eerste eiseres.
Zoals eiseres in conclusie, neergelegd ter griffie op 11 februari 2004 (p. 1-2) liet gelden
had niet zij, doch tweede eiseres de onderneming Van Laer et fils overgenomen door opslorping ("Dat immers (eerste eiseres) niet de NV Van Laer & Fils heeft overgenomen.
Uit het rapport GRAYDON (...) blijkt dat de fusie door opslorping gebeurde door (tweede
eiseres) en niet door (eerste eiseres) 1 §3. Ingeval van overgang van een onderneming
krachtens overeenkomst in de zin van art. 21, §10, ... Dat dienvolgens deze werknemers
bij (eerste eiseres) gerekend dienen te worden conform hun aantal tewerkgestelde dagen,
driemaal 61 tewerkgestelde dagen").
Het bestreden vonnis dat oordeelt dat de betrokken werknemers werden overgenomen
in de zin van de CAO nr. 32bis, gelet op de vermelding in hun arbeidsovereenkomsten
met eerste eiseres nopens het behoud van alle rechten, anciënniteit e.d. zoals voorheen bij
Transports Van Laer & Fils S.A., is bijgevolg niet naar recht verantwoord, in zoverre niet
onderzocht werd of de feitelijke omstandigheden die de betrokken transactie kenmerkten,
beantwoordden aan het begrip "overgang van onderneming" in de zin van overgang van
een duurzaam georganiseerde economische eenheid en evenmin vastgesteld werd dat aan
die overgang een overeenkomst tussen eerste eiseres en de oorspronkelijke werkgever van
de betrokken werknemers ten grondslag lag, daar waar eerste eiseres had aangevoerd dat
een dergelijke overeenkomst (fusie door opslorping) enkel voorhanden was m.b.t. tweede
eiseres (schending van de artikelen 1, 6 en 7 van de CAO nr. 32bis).
Tevens, in zoverre het, louter op grond van een clausule van conventionele anciënniteit,
zoals vervat in de arbeidsovereenkomsten die de drie betrokken werknemers sloten met
eerste eiseres, en de vaststelling dat zich een fusie door opslorping had voorgedaan tussen
de "NV Van Laer et Fils" en tweede eiseres, aanneemt dat zich een overgang van onderneming in de zin van de CAO nr. 32bis ten aanzien van eerste eiseres heeft voorgedaan, is
het vonnis niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 1, 6 en 7 van de CAO
nr. 32bis).
In zoverre het vonnis vervolgens op de onwettige grondslag dat die drie werknemers ingevolge die CAO nr. 32bis waren overgenomen, beslist dat eiseres ten aanzien van die
"overgenomen" werknemers de berekeningswijze van artikel 4, §3 van het KB Sociale
Verkiezingen, moest toepassen, is het bijgevolg evenmin wettig verantwoord (schending
van de artikelen 1, 6 en 7 van de CAO nr. 32bis, 4, §3 van het KB Sociale Verkiezingen,
14, §6 en 21, §10 van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven).
Aangezien de toepassing van de gewone berekeningsmethode (artikel 4, §1 van het
K.B. Sociale Verkiezingen) ten aanzien van de betrokken werknemers tot het besluit leidt
dat de gemiddelde gewoonlijke tewerkstelling minder dan 100 bedraagt, is het vonnis
evenmin wettig verantwoord in zoverre het voor recht zegt dat de gewoonlijke gemiddelde tewerkstelling meer dan 100 bedraagt en bijgevolg een ondernemingsraad dient te worden ingericht op het niveau van de technische bedrijfseenheid die eerste en tweede eiseres
uitmaken (schending van artikel 3, §1 van het K.B. Sociale Verkiezingen).
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IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 3, §1 van het koninklijk besluit van 15 mei
2003 betreffende de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk, een ondernemingsraad moet worden opgericht in ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste honderd werknemers tewerkstellen;
Dat, krachtens artikel 14, §6 van de wet van 20 september 1948, houdende organisatie van het bedrijfsleven, de berekening van het gemiddeld aantal tewerkgestelde werknemers wordt uitgevoerd op basis van een door de Koning vastgestelde referentieperiode en dat in geval van overgang van een onderneming tijdens die referentieperiode krachtens overeenkomst in de zin van artikel 21, §10
van die wet, er enkel rekening wordt gehouden met het deel van de referentieperiode na de overgang krachtens overeenkomst;
Dat, in uitvoering van artikel 14, §6 van de wet van 20 september 1948, artikel
4, §3 van het voormelde koninklijk besluit in een bijzondere regel voorziet voor
de berekening van het gemiddelde van de in de onderneming tewerkgestelde
werknemers in geval van overgang van een onderneming krachtens overeenkomst in de zin van artikel 21, §10 van de wet van 20 september 1948;
Dat die paragraaf 3 van artikel 4 van voormeld koninklijk besluit bepaalt dat in
dat geval de berekening wordt uitgevoerd op basis van het gedeelte van de in paragraaf 1 van dit artikel vastgestelde periode van de vier trimesters dat gesitueerd
is na de overgang en door het totaal van de in die paragraaf 1 bedoelde kalenderdagen die gesitueerd zijn tijdens hetzelfde gedeelte, te delen door het aantal kalenderdagen die gesitueerd zijn tijdens hetzelfde gedeelte;
Dat het begrip "overgang van onderneming" in artikel 21, §10 van de voormelde wet van 20 september 1948, niet nader is omschreven; dat dit begrip overeenstemt met het begrip overgang van onderneming in de CAO nr. 32bis van de Nationale Arbeidsraad van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van
de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement, algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 juli 1985;
Dat, krachtens de artikelen 1, 2 en 6 van die CAO, voor een overgang of een
gedeelte van een overgang van een onderneming vereist is dat de overgang
plaatsvindt tussen de natuurlijke of de rechtspersoon die de vroegere werkgever
was, en de natuurlijke of rechtspersoon die, ingevolge de overdracht, de nieuwe
werkgever is van de betrokken werknemers;
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat de tweede eiseres de NV
Transport Van Laer et Fils heeft opgeslorpt en dat de eerste eiseres drie werknemers van de NV Transport Van Laer et Fils in dienst heeft genomen met behoud
van alle rechten;
Dat dit vonnis beslist dat, bij berekening van de gemiddelde tewerkstelling bij
de eerste eiseres, ten aanzien van de drie overgenomen werknemers de bijzondere berekeningswijze van artikel 4, §3 van het koninklijk besluit van 15 mei 2003
dient te worden toegepast, op grond dat de verschillende berekeningswijze in de
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berekening van de gemiddelde tewerkstelling bij de eerste eiseres haar oorsprong
niet vindt in de fusie op zich, maar wel in de toepasselijkheid van de CAO nr.
32bis, en dat uit de voorliggende arbeidsovereenkomsten, meer bepaald uit de
vermelding "met behoud van alle rechten, anciënniteit e.d. zoals voorheen bij
Transports Van Laer & Fils s.a.", duidelijk blijkt dat de betrokken werknemers
werden overgenomen, zoals bedoeld;
Dat het bestreden vonnis, op grond van de enkele vaststelling dat de eerste eiseres drie werknemers in dienst heeft genomen van de SA Transports Van Laer
et Fils en dat in de arbeidsovereenkomsten tussen de eerste eiseres en de drie betrokken werknemers het behoud van alle rechten is overeengekomen, niet naar
recht beslist dat het een overgang van onderneming is in de zin van voormelde
CAO nr. 32bis, en dienvolgens evenmin naar recht beslist dat ten aanzien van de
drie betrokken werknemers de bijzondere berekeningwijze van artikel 4, §3 van
het koninklijk besluit van 15 mei 2003, dient te worden toegepast, met gevolg
dat een ondernemingsraad dient te worden ingericht op het niveau van de technische bedrijfseenheid die de eerste en de tweede eiseres uitmaken;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het zegt voor recht dat voor de technische bedrijfseenheid die de eiseressen vormen, verkiezingen moeten georganiseerd worden voor de ondernemingsraad, de eiseressen beveelt schikkingen te
treffen voor het organiseren van die sociale verkiezingen en uitspraak doet over
de kosten;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verklaart het arrest bindend voor de tot bindendverklaring opgeroepen partijen;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Arbeidsrechtbank te Mechelen.
6 december 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. De Gryse.

Nr. 593
2° KAMER - 7 december 2004

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSWAARDE - BIJZONDERE
BEWIJSWAARDE - ART. 62 WEGVERKEERSWET - EIGEN VASTSTELLINGEN DOOR BEVOEGDE
OVERHEIDSPERSONEN - VASTSTELLINGEN DOOR AUTOMATISCH WERKENDE TOESTELLEN EENZELFDE PROCES-VERBAAL - TOEPASSING.
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2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ART. 62 - EIGEN
VASTSTELLINGEN DOOR BEVOEGDE OVERHEIDSPERSONEN - VASTSTELLINGEN DOOR AUTOMATISCH
WERKENDE TOESTELLEN - EENZELFDE PROCES-VERBAAL - BEWIJSWAARDE.
1º en 2° Artikel 62 Wegverkeerswet of enige andere wetsbepaling verbieden niet dat in
eenzelfde proces-verbaal eigen vaststellingen van de bevoegde overheidspersonen als
vaststellingen gesteund op automatisch werkende toestellen worden opgenomen of
staan evenmin eraan in de weg dat zowel de eigen vaststellingen als de vaststellingen
gesteund op automatisch werkende toestellen, opgenomen in eenzelfde proces-verbaal,
de door artikel 62 Wegverkeerswet bepaalde bijzondere bewijswaarde hebben.
(B.)

ARREST

(A.R. P.04.0791.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 22 april 2004 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Leuven.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 62, eerste, tweede lid en derde lid Wegverkeerswet
bepaalt: "De overheidspersonen die door de Koning worden aangewezen om toezicht te houden op de naleving van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, stellen
de overtredingen vast door processen-verbaal die bewijskracht hebben zolang het
tegendeel niet is bewezen. De vaststellingen gesteund op materiële bewijsmiddelen die door bemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, hebben bewijskracht zolang het tegendeel niet is bewezen, wanneer het gaat om
overtredingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten. De vaststellingen gesteund op materiële bewijsmiddelen die door onbemande automatisch werkende
toestellen worden opgeleverd, hebben bewijskracht zolang het tegendeel niet bewezen is, wanneer het gaat om overtredingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten vermeld in een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit. Wanneer
een overtreding werd vastgesteld door onbemande automatisch werkende toestellen, wordt er melding van gemaakt in het proces-verbaal";
Overwegende dat artikel 62 Wegverkeerswet of enige andere wetsbepaling
niet verbieden dat in eenzelfde proces-verbaal eigen vaststellingen van de bevoegde overheidspersonen als vaststellingen gesteund op automatisch werkende
toestellen worden opgenomen;
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Dat die bepalingen evenmin eraan in de weg staan dat zowel de eigen vaststellingen als de vaststellingen gesteund op automatisch werkende toestellen, opgenomen in eenzelfde proces-verbaal, die bijzondere bewijswaarde hebben;
Dat het onderdeel dat berust op een verkeerde rechtsopvatting, faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het eiser tot vervangende gevangenisstraf veroordeelt;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Veroordeelt eiseres in drie vierden van de kosten en laat de overige kosten ten
laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Brussel,
zitting houdend in hoger beroep.
7 december 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. K. Hubrechts, Leuven.

Nr. 594
2° KAMER - 7 december 2004

1º DRUKPERS (POLITIE OVER DE) - BEGRIP - GEVOLG.
2º MISDRIJF — SOORTEN — ALLERLEI - MISBRUIK VAN DOOR INZAGE IN HET STRAFDOSSIER
VERKREGEN INLICHTINGEN - AARD - GEVOLG.
3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID - MATERIËLE
BEVOEGDHEID - MISBRUIK VAN DOOR INZAGE IN HET STRAFDOSSIER VERKREGEN INLICHTINGEN AARD VAN HET MISDRIJF - GEVOLG.
4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 10 - VRIJHEID VAN MENINGSUITING - ART. 460TER SW. - VERBOD OM MISBRUIK TE MAKEN
VAN DOOR INZAGE VAN HET STRAFDOSSIER VERKREGEN INLICHTINGEN - VERENIGBAARHEID.
5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 10 - VRIJHEID VAN MENINGSUITING - BIJ WET VOORZIENE BEPERKING - BEOORDELING DOOR
DE RECHTER - DRAAGWIJDTE.
6º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - VERDRAG RECHTEN VAN DE
MENS - ART. 10 - VRIJHEID VAN MENINGSUITING - BIJ WET VOORZIENE BEPERKING BEOORDELING DOOR DE RECHTER - DRAAGWIJDTE.
7º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 10 - ART. 10.1 - VRIJHEID VAN MENINGSUITING - JOURNALIST - RECHT OP NIEUWSGARING
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- WETTELIJKE BEPERKINGEN - ART. 460TER SW. - VERBOD OM MISBRUIK TE
- VERENIGBAARHEID -

MAKEN VAN DOOR INZAGE VAN HET STRAFDOSSIER VERKREGEN INLICHTINGEN

GEVOLG.
8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 10 - ART. 10.1 - VRIJHEID VAN MENINGSUITING - ART. 10.2 - WETTELIJKE BEPERKINGEN GEVOLG - DRAAGWIJDTE.
1º Een drukpersmisdrijf is het misdrijf gepleegd door misbruik van een meningsuiting door
middel van gedrukte en ruchtbaar gemaakte geschriften; de beoordeling van dergelijk
misdrijf vereist derhalve de beoordeling van de geuite mening1. (Art. 150 G.W. 1994)
2º en 3° Misbruik van door inzage in het strafdossier verkregen inlichtingen, zelfs door
middel van gedrukte en ruchtbaar gemaakte geschriften, vereist geen beoordeling van
een mening en is derhalve geen drukpersmisdrijf, zodat de beoordeling van dat
wanbedrijf toekomt aan de correctionele rechtbank. (Art. 150 G.W. 1994; Art. 460ter Sw.)
4º Het verbod dat artikel 460ter Strafwetboek aan de inverdenkinggestelde of de burgerlijke
partij oplegt om misbruik te maken van door inzage van het strafdossier verkregen
inlichtingen met het oog op de bescherming van het gerechtelijk onderzoek, het privéleven of de morele integriteit van de in het strafdossier genoemde persoon, beantwoordt
aan de door artikel 10.2 E.V.R.M. gestelde vereisten en doeleinden; de veroordeling
wegens inbreuk op artikel 460ter Strafwetboek levert derhalve geen miskenning op van
de waarborg van de vrijheden van meningsuiting, nieuwsgaring en informatieverstrekking
van artikel 10.1 E.V.R.M.
5º en 6° De rechter moet niet alleen oordelen of een door de wet gestelde beperking aan
de in artikel 10.1 E.V.R.M. bedoelde vrijheden in concreto beantwoordt aan de vereisten
en doeleinden van artikel 10.2 E.V.R.M., hij moet tevens in concreto nagaan of de door
hem op te leggen sanctie evenredig is met de vermelde doeleinden.
7º De omstandigheid dat artikel 10.1 E.V.R.M. ook de nieuwsgaring en het bronnengeheim
van de journalist waarborgt, belet niet dat de wettelijke beperkingen aan de vrijheid van
meningsuiting, die beantwoorden aan de vereisten en doeleinden van artikel 10.2
E.V.R.M., ook voor hem gelden; de veroordeling wegens inbreuk op artikel 460ter
Strafwetboek levert derhalve geen miskenning op van de uit artikel 10.1 E.V.R.M.
afgeleide persvrijheid.
8º Om reden dat de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting plichten en
verantwoordelijkheden meebrengt, laat artikel 10.2 E.V.R.M. aan deze vrijheid wettelijke
beperkingen toe, die tot gevolg hebben dat bepaalde inlichtingen of denkbeelden niet
kunnen worden ontvangen of verstrekt; deze wettelijke beperkingen vereisen niet dat,
onder meer, de inlichtingen onwettig zijn verkregen, onjuist zijn of geen zaak van
openbaar belang betreffen.
(M. T. S.)

ARREST

(A.R. P.04.1006.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 mei 2004 gewezen door
1 Cass., 11 dec. 1979, A.C. 1979-1980, 452; 21 okt. 1981, A.R. 1902, A.C. 1981-1982, 271; 9 okt.
1985, A.R. 4319, nr. 77; 17 jan. 1990, A.R. 7768, nr. 306; L. D UPONT en R. VERSTRAETEN, Handboek
Belgisch Strafrecht, 1990, p. 177 e.v., nr. 277-287; M. HANOTIAU, "Le délit de presse: insolite,
arbitraire et fragile", Journ. procès 1990, p. 35-38, nr. 169; K. LEMMENS, La presse et la protection
juridique de l'individu. Attention aux chiens de garde, Bruxelles, Larcier, 2004, p. 349, nr. 480.
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het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 150 Grondwet bepaalt dat de jury wordt ingesteld
voor alle criminele zaken, alsmede voor politieke en drukpersmisdrijven, behoudens voor drukpersmisdrijven die door racisme of xenofobie ingegeven zijn; dat
een drukpersmisdrijf het misdrijf is gepleegd door misbruik van een meningsuiting door middel van gedrukte en ruchtbaar gemaakte geschriften; dat de beoordeling van dergelijk misdrijf de beoordeling van de geuite mening vereist;
Overwegende dat het misbruik van door de inzage in het strafdossier verkregen inlichtingen, zelfs door middel van gedrukte en ruchtbaar gemaakte geschriften, evenwel geen beoordeling van een mening vereist en derhalve geen drukpersmisdrijf is; dat de beoordeling van dat wanbedrijf toekomt aan de correctionele rechtbank;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel dat gericht is tegen een overtollige reden, niet
ontvankelijk is;
2. Tweede middel
2.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat om reden dat de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting plichten en verantwoordelijkheden meebrengt, artikel 10.2 E.V.R.M. beperkingen aan deze vrijheid toelaat; dat deze beperkingen tot gevolg kunnen hebben
dat bepaalde inlichtingen of denkbeelden niet kunnen worden ontvangen of verstrekt;
Overwegende dat het verbod dat artikel 460ter Strafwetboek aan de inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij oplegt om misbruik te maken van door inzage van het dossier verkregen inlichtingen met het oog op de bescherming van het
gerechtelijk onderzoek, het privé-leven of de morele integriteit van de in het dossier genoemde persoon, beantwoordt aan de door artikel 10.2 E.V.R.M. gestelde
vereisten en doeleinden;
Overwegende dat de appèlrechters door eiser te veroordelen wegens mededaderschap aan inbreuk op het artikel 460ter Strafwetboek de waarborg van de vrijheden van meningsuiting, nieuwsgaring en informatieverstrekking van artikel
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10.1 E.V.R.M. niet miskennen;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende, voor het overige, dat de appèlrechters eisers verweer beantwoorden;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
2.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat de rechter niet alleen moet oordelen of een door de wet gestelde beperking aan de in artikel 10.1 E.V.R.M. bedoelde vrijheden in concreto
beantwoordt aan de vereisten en doeleinden van artikel 10.2 E.V.R.M., maar tevens in concreto moet nagaan of de door hem op te leggen sanctie evenredig is
met de vermelde doeleinden;
Overwegende dat de appèlrechters vooreerst oordelen dat artikel 460ter Strafwetboek, waardoor het misbruik door de inverdenkinggestelde of de burgerlijke
partij van door de inzage in het strafdossier verkregen inlichtingen strafbaar
wordt gesteld, beantwoordt aan de door artikel 10.2 E.V.R.M. gestelde beperkingen;
Dat zij oordelen dat een ander oordeel "het nefaste gevolg (zou) inhouden dat
de journalistieke druk op inverdenkinggestelden en burgerlijke partijen tot het zo
vlug mogelijk bekomen van een kopie van een strafdossier nog groter wordt, en
dat uiteindelijk het geheim van het vooronderzoek, gekoppeld aan het vermoeden
van onschuld van ieder die in verdenking wordt gesteld, volkomen ondermijnd
wordt";
Dat zij zodoende nagaan of de schuldigverklaring in concreto noodzakelijk en
in verhouding is met de door artikel 10 E.V.R.M. beschermde vrijheden en de
daarop toegestane beperkingen en eisers verweer beantwoorden;
Overwegende dat de appèlrechters vervolgens met de redenen die zij vermelden en die door het onderdeel niet worden bekritiseerd, in concreto de afweging
van de op te leggen sanctie maken;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
2.3. Derde onderdeel
Overwegende dat de omstandigheid dat artikel 10.1 E.V.R.M. ook de nieuwsgaring en het bronnengeheim van de journalist waarborgt, niet belet dat de wettelijke beperkingen aan de vrijheid van meningsuiting die beantwoorden aan de
vereisten en doeleinden van artikel 10.2 E.V.R.M., ook voor hem gelden;
Overwegende dat de bedoelde wettelijke beperkingen niet vereisen dat onder
meer de inlichtingen onwettig verkregen zijn, onjuist zijn of geen zaak van openbaar belang betreffen;
Overwegende dat de appèlrechters door eiser te veroordelen wegens mededaderschap aan inbreuk op het artikel 460ter Strafwetboek de uit artikel 10.1
E.V.R.M. afgeleide persvrijheid niet miskennen;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende, voor het overige, dat het Hof ten volle de wettigheid van het bestreden arrest kan toetsen;
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Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
7 december 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. H. Diependaele, Brussel en B. De Gryse, Brussel.

Nr. 595
2° KAMER - 7 december 2004

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET - ART. 257, §1
A.W.D.A. - NIET-AANZUIVERING OF WEDEROVERLEGGING VAN DOUANE- OF ACCIJNSDOCUMENTEN
- PLAATS VAN HET MISDRIJF.
2º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET - ART. 257, §1
A.W.D.A. - NIET-AANZUIVERING OF WEDEROVERLEGGING VAN DOUANE- OF ACCIJNSDOCUMENTEN
- COMMUNAUTAIR DOUANEVERVOER - ONTTREKKING AAN DE DOORVOER IN ANDERE LIDSTAAT DAN
DEZE VAN HET KANTOOR VAN UITREIKING - SAMENHANGENDE MISDRIJVEN - TERRITORIALE
BEVOEGDHEID.
3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID - TERRITORIALE
BEVOEGDHEID - DOUANE EN ACCIJNZENWET - ARTIKEL 257, §1 A.W.D.A. - NIET-AANZUIVERING
OF WEDEROVERLEGGING VAN DOUANE- OF ACCIJNSDOCUMENTEN - COMMUNAUTAIR
DOUANEVERVOER - ONTTREKKING AAN DE DOORVOER IN ANDERE LIDSTAAT DAN DEZE VAN HET
KANTOOR VAN UITREIKING - SAMENHANGENDE MISDRIJVEN - GEVOLG.
4º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET - NIET-AANZUIVERING
OF WEDEROVERLEGGING VAN DOUANE- OF ACCIJNSDOCUMENTEN - ARTIKEL 257, §1 A.W.D.A. MOREEL BESTANDDEEL.
5º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MOREEL BESTANDDEEL - DOUANE EN
ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET - NIET-AANZUIVERING OF WEDEROVERLEGGING VAN
DOUANE- OF ACCIJNSDOCUMENTEN - ART. 257, §1 A.W.D.A.
1º, 2° en 3° De omstandigheid dat het misdrijf van niet-aanzuivering of wederoverlegging
van douane- of accijnsdocumenten, bepaald in artikel 257, §1 A.W.D.A., volgens de tekst
zelf, plaatsvindt op het kantoor van uitreiking van deze documenten, doet geen afbreuk
aan de bevoegdheid van de lidstaat, waar de onttrekking aan de doorvoer is gepleegd,
om kennis te nemen van alle samenhangende misdrijven met betrekking tot dit
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douanevervoer1. (Art. 36.1 E.E.G.-Verordening nr. 222/77 van de Raad van 13 dec. 1976;
Art. 257, §1 A.W.D.A.)
4º en 5° Artikel 257, §1 A.W.D.A. legt de titularis of de cessionaris van een douane- of
accijnsdocument, waarvan de aanzuivering of de wederoverlegging ten kantore van
uitreiking is voorgeschreven, de wettelijke verplichting op erop toe te zien en ervoor in te
staan dat de aanzuivering of de wederoverlegging wordt verricht, zodat het feit zelf van
de niet-aanzuivering of de niet-overlegging inhoudt dat de titularis of de cessionaris van
het document wetens en willens aan de hem opgelegde wettelijke verplichting is tekort
gekomen; hij is alleen dan niet strafbaar, wanneer hij geloofwaardig maakt dat zijn
nalaten het gevolg was van overmacht of onoverwinnelijke dwaling2.
(R. e.a. T. FOD Financiën)

ARREST

(A.R. P.04.1154.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 23 juni 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit
arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat het arrest de medebeklaagden van eiser tot straf veroordeelt
wegens feit 1, overtreding van de artikelen 56 tot en met 58, 70/2 en 257
A.W.D.A., "onttrekking aan de doorvoer in België van suiker van oorsprong uit
Tsjechië", en feit 3, overtreding van artikel 257, §3 A.W.D.A., "gebruikmaking
van een gestolen communautaire stempel en van valse naamstempels ter aanzuivering van de Tsjechische documenten evenals het opmaken van valse CMR's,
een en ander [...] met opzet gebruikt om de Tsjechische en Belgische douaneautoriteiten te misleiden"; dat het arrest eiser tot straf veroordeelt wegens feit 2,
overtreding van artikel 257, §1, A.W.D.A. "de niet-zuivering van Tsjechische
T1-documenten"; dat het arrest de medebeklaagden en eiser solidair veroordeelt
tot betaling van de ontdoken invoerrechten en aanvullende invoerrechten met de
nalatigheidsintresten; dat het arrest eiseres civielrechtelijk en hoofdelijk aansprakelijk verklaart voor de ontdoken invoerrechten en aanvullende invoerrechten,
met de nalatigheidsintresten ten laste van eiser gelegd;
Overwegende dat krachtens artikel 36.1 Verordening EEG nummer 222/77
1 Zie Cass., 19 feb. 2002, A.R. P.00.1281.N, nr. 118; 29 april 2003, A.R. P.02.1459.N en
P.02.1578.N, nr. 268.
2 Zie Cass., 19 nov. 1997, A.R. P.97.1077.F, nr. 490; 29 april 2003, A.R. P.02.1461.N, nr. 269.
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van de Raad van 13 december 1976, wanneer bij communautair douanevervoer
in een bepaalde Lid-Staat een overtreding of onregelmatigheid is begaan, de actie tot invordering van de eventueel opeisbare rechten en andere heffingen, onverminderd eventuele strafvervolging, door deze Lid-Staat wordt ingesteld volgens zijn wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen;
Overwegende dat het aan eiser ten laste gelegde misdrijf bepaald in artikel
257, §1, A.W.D.A., zoals van kracht vóór en na de wijziging bij koninklijk besluit van 20 juli 2000, volgens de tekst zelf, plaatsvindt op het kantoor van uitreiking, te deze Ceske Budejovice in Tsjechië; dat dit evenwel geen afbreuk doet
aan de bevoegdheid van de Lid-Staat, hier België, waar de onttrekking aan de
doorvoer is gepleegd, om kennis te nemen van alle samenhangende misdrijven
met betrekking tot het bepaalde douanevervoer;
Overwegende dat op deze grond de beslissing van het arrest naar recht is verantwoord;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
Overwegende dat artikel 257, §1 A.W.D.A. strafbaar stelt de titularis of de
cessionaris van een douane- of accijnsdocument, waarvan de aanzuivering of de
wederoverlegging ten kantore van uitreiking is voorgeschreven, dat niet binnen
de gestelde termijn wordt weder overgelegd of gezuiverd of wel aldaar wordt
overgelegd zonder de vereiste afschrijving of zonder een gelijkwaardige aantekening;
Overwegende dat deze wetsbepaling de titularis of de cessionaris de wettelijke
verplichting oplegt erop toe te zien en ervoor in te staan dat de aanzuivering of
de wederoverlegging wordt verricht; dat dan ook het feit zelf van de niet-overlegging of de niet-aanzuivering inhoudt dat de titularis of de cessionaris van het
document wetens en willens aan de hem door artikel 257, §1, A.W.D.A. opgelegde verplichting is tekort gekomen; dat hij alleen dan niet strafbaar is wanneer
hij geloofwaardig maakt dat zijn nalaten het gevolg was van overmacht of onoverwinnelijke dwaling;
Dat het middel faalt naar recht;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
7 december 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
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generaal – Advocaten: mrs. C. De Baets, Brussel en R. Verstraeten, Brussel.

Nr. 596
2° KAMER - 7 december 2004

1º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - INLEIDENDE AKTE - FEIT WAARVOOR DE STRAFVORDERING
AANHANGIG WORDT GEMAAKT.
2º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - INLEIDENDE AKTE BEOORDELING VAN HET FEIT DAT IN DEZE AKTE BEDOELD WORDT - KWALIFICATIE VAN DIT FEIT VERPLICHTING VAN DE RECHTER.
3º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - STRAFZAKEN STRAFVORDERING - INLEIDENDE AKTE - FEIT WAARVOOR DE STRAFVORDERING AANHANGIG WORDT
GEMAAKT - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - MARGINALE TOETSING GRENS.
4º HELING - VOORWERP VAN HET MISDRIJF - BEGRIP.
1º, 2° en 3° De strafrechter oordeelt in beginsel onaantastbaar welk feit in de inleidende
akte, die de strafvordering wegens een bepaald feit bij de rechtbank aanhangig maakt,
wordt bedoeld en moet aan dit feit zijn juiste wetsomschrijving geven; het Hof gaat enkel
na of de door de rechter gewijzigde wetsomschrijving niet onmogelijk het feit kan
begrijpen dat de inleidende akte heeft bedoeld1.
4º De heling bedoeld in artikel 505, 1° Strafwetboek, betreft zowel de weggenomen,
verduisterde of door misdaad of wanbedrijf verkregen zaken of een gedeelte ervan, als
de verkoopprijs van die zaak of, als die zaak bestond uit geld, de zaak die met dat geld
verkregen werd2.
(D. T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.04.1168.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 29 juni 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
1 Zie 8 feb. 1977, A.C. 1977, 640; 7 april 1987, A.R. 938, nr. 473; 5 juni 1996, A.R. P.95.1419.F, nr.
213.
2 Cass., 28 dec. 1891, Pas. 1892, I, 68.
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IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
Overwegende dat de inleidende akte, zoals de beschikking tot verwijzing, de
strafvordering wegens een bepaald feit, hier het feit bedoeld in de akte van de
burgerlijke partijstelling waardoor het gerechtelijk onderzoek geopend werd, bij
de rechtbank aanhangig maakt; dat de strafrechter in beginsel onaantastbaar oordeelt welk feit in de beschikking tot verwijzing werd bedoeld; dat hij aan dit feit
zijn juiste wetsomschrijving moet geven; dat het Hof alleen nagaat of de door de
rechter gewijzigde wetsomschrijving niet onmogelijk het feit kan begrijpen dat
de beschikking tot verwijzing heeft bedoeld;
Overwegende dat de heling van artikel 505, 1° Strafwetboek zowel de weggenomen, verduisterde of door misdaad of wanbedrijf verkregen zaak of een gedeelte ervan betreft, als de verkoopprijs van die zaak of, als die zaak bestond uit
geld, de zaak die met dat geld verkregen werd;
Overwegende dat de rechters wettig konden oordelen dat de heling van de gedeeltelijke tegenwaarde van de kasbons die het voorwerp waren van het door de
moeder van eiseres gepleegde misbruik van vertrouwen, hetzelfde feit is als dit
omschreven als heling van de kasbons zelf;
Overwegende dat het middel niet kan worden aangenomen;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
7 december 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal – Advocaat: mr. Wouters.

Nr. 597
2° KAMER - 7 december 2004

MILIEURECHT - DECREET VAN DE VLAAMSE RAAD VAN 28 JUNI 1985
BETREFFENDE DE MILIEUVERGUNNING - ART. 2, 2° EN 3° - EXPLOITANT BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - TOETSING DOOR HET HOF VAN CASSATIE.
De rechter beoordeelt onaantastbaar in feite of een natuurlijk persoon of een rechtspersoon
een inrichting exploiteert en, zodoende, exploitant is als bedoeld in het artikel 2, 2° en 3°
van het Decreet van de Vlaamse Raad van 28 juni 1985; het Hof gaat enkel na of de
rechter uit de door hem gedane vaststellingen geen gevolgen trekt die ermee
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onverenigbaar zijn of ermee geen verband houden1. (Art. 2, 2° en 3° Decr. Vl. R. 28 juni
1985 betreffende de milieuvergunning)
(B. e.a.)

ARREST

(A.R. P.04.0904.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 30 april 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De beide eisers stellen elk in een verzoekschrift een middel voor. Die verzoekschriften zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel van eiser sub I
(...)
Overwegende dat krachtens artikel 2, 2°, Milieuvergunningdecreet onder exploiteren wordt verstaan het in werking stellen of houden, gebruiken, installeren
of in stand houden van een inrichting, daaronder begrepen het lozen van afvalwater; dat krachtens artikel 2, 3° van hetzelfde decreet de exploitant elke natuurlijke of rechtspersoon is die een inrichting exploiteert of voor wiens rekening een
inrichting wordt geëxploiteerd;
Overwegende dat de rechter onaantastbaar in feite oordeelt of een natuurlijke
persoon of een rechtspersoon een inrichting exploiteert en, zodoende, exploitant
is, als bedoeld in de artikelen 2, 2° en 3°, Milieuvergunningdecreet; dat het Hof
enkel nagaat of de rechter uit de door hem gedane vaststellingen geen gevolgen
trekt die ermee onverenigbaar zijn of ermee geen verband hebben;
Overwegende dat het middel, in zoverre het opkomt tegen dat oordeel, niet
ontvankelijk is;
(...)
C. Ambtshalve onderzoek
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
1 Voor het toepassingsgebied van artikel 2, 2° en 3° Decreet Vl. R. 28 juni 1985; Cass., 31 mei 2001,
A.R. C.98.0198.N, nr. 323.
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Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
7 december 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. B. Bronders, Brugge, S. Desomer, Brugge en J. Opsommer, Oudenaarde.

Nr. 598
2° KAMER - 7 december 2004

1º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - VERDRAG 25 MAART 1957
TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP - B.T.W.-MISDRIJVEN - BESLAG IN
STRAFZAKEN - BESTAANBAARHEID MET HET EUROPEES RECHT - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN
CASSATIE.
2º PREJUDICIEEL GESCHIL - EUROPESE UNIE - VERDRAG 25 MAART 1957 TOT
OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP - ZESDE B.T.W.-RICHTLIJN - BESLAG IN
STRAFZAKEN - BESTAANBAARHEID MET HET EUROPEES RECHT - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN
CASSATIE.
3º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE BESTAANBAARHEID MET DE GRONDWET VAN EEN REGEL - GEMIS AAN PRECISERING VERPLICHTING
4º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN
CASSATIE - BESTAANBAARHEID MET DE GRONDWET VAN EEN WET, DECREET OF REGEL - GEMIS
AAN PRECISERING - VERPLICHTING.
1º en 2° Een strafrechtelijk beslag bij een onderzoek naar een B.T.W.-misdrijf heeft niets
uitstaande met de toepassing van de B.T.W.-wetgeving en inzonderheid met de
inhouding van het voor teruggave vatbare B.T.W.-overschot, zodat het Hof van Cassatie
een opgeworpen prejudiciële vraag aan het Europees Hof van Justitie omtrent de
bestaanbaarheid van een regel van procesrecht met het Europees recht inzake B.T.W.inhoudingen niet moet stellen. (Artt. 35, 89 en 61quater Sv.; Art. 234, ex. art. 177 E.E.G.Verdrag)
3º en 4° Het Hof stelt geen opgeworpen prejudiciële vraag aan het Arbitragehof wanneer
die vraag niet preciseert welke bij artikel 26, §1, 3° Bijzondere Wet Arbitragehof bedoelde
wet, decreet of in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel aan de Grondwet getoetst
dient te worden1. (Art. 26, §1, 3° en §2 Bijzondere Wet Arbitragehof; Art. 134 G.W. 1994)
(TURBO'S HOET TRUCKCENTER N.V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.04.1196.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen twee arresten, nummer 2004/3419 en
nummer 2004/3418, op 15 juli 2004 gewezen door het Hof van Beroep te Ant1 Zie Cass., 1 dec. 1999, A.R. P.99.0847.F en A.R. P.99.0966.F, nrs. 645 en 647.
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werpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
In de zaak I stellen de eiseressen sub 1, 2, 3 en 4 in een memorie elk een middel voor.
In de zaak II betoogt de eiseres in een memorie de ontvankelijkheid van haar
cassatieberoep en stelt vervolgens drie middelen voor.
Die memories zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
IV. Voorafgaande rechtspleging
A. Zaak I (repertoriumnummer 2004/3419)
De eiseres sub 1 verzocht in een op 12 mei 2004 ter griffie van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Tongeren ingeschreven verzoekschrift de onderzoeksrechter de opheffing van het beslag op alle voertuigen die eigendom zijn van haarzelf
of van de later in hoger beroep nog tussenkomende eiseressen sub 2, 3 en 4. Bij
beschikking van 25 mei 2004 weigerde de onderzoeksrechter de gevraagde opheffing.
Eiseres sub 1 stelde hoger beroep in en de eiseressen sub 2, 3 en 4 kwamen bij
verzoekschrift vrijwillig tussen. Het bestreden arrest verklaart de vrijwillige tussenkomsten niet-ontvankelijk op grond dat de wet niet voorziet in de mogelijkheid tot tussenkomst door derden in het strafrechterlijk kortgeding. Het arrest
verklaart verder het hoger beroep van de eiseres sub 1 niet-ontvankelijk in zoverre het verzoek voertuigen betreft die eigendom zijn van de eiseressen sub 2, 3 en
4. Het arrest verklaart tenslotte het hoger beroep van de eiseres sub 1 in zoverre
het voertuigen betreft die haar eigendom zijn, ontvankelijk maar niet gegrond.
B. Zaak II (repertoriumnummer 2004/3418)
De eiseres verzocht in een op 10 mei 2004 ter griffie van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Tongeren ingeschreven verzoekschrift de onderzoeksrechter de
opheffing van het strafrechtelijk beslag op alle BTW-tegoeden op haar naam. Bij
beschikking van 25 mei 2004 weigerde de onderzoeksrechter de gevraagde opheffing.
Eiseres stelde hoger beroep in. Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep
ontvankelijk maar ongegrond en bevestigt de bestreden beschikking.
V. Beslissing van het Hof
A. Prejudiciële vragen in de zaak II
Overwegende dat de eiseres, zich steunende op het arrest van het Europees
Hof van Justitie van 18 december 1997 in de zaak Garage Molenheide bvba (C286/94), gepubliceerd in Jurisprudentie 1997 bladzijde I-07281, en op de arresten van het Arbitragehof nummer 78/98 van 7 juli 1998, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 september 1998, en nummer 119/98 van 18 november
1998, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 januari 1999, in hoofdorde
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betoogt dat haar cassatieberoep ontvankelijk moet worden verklaard; dat de eiseres in ondergeschikte orde verzoekt de prejudiciële vraag te stellen aan het Europees Hof van Justitie en/of aan het Arbitragehof:
"of de ontzegging aan de rechtsonderhorige van een onmiddellijk ontvankelijk
cassatieberoep verzoenbaar is met het recht op een daadwerkelijke en volledige
rechterlijke controle op een beslag op BTW-tegoeden wat immers de BTW-aftrek beknot (toetsing Europees Recht en inzonderheid artikel 18, vierde lid van
de Zesde BTW-richtlijn) en of daarmee de rechtsonderhorigen die te maken krijgen met een strafrechtelijk beslag op BTW-tegoeden niet op niet te verantwoorden wijze gediscrimineerd worden in vergelijking met een rechtsonderhorige die
geconfronteerd worden met een beslag op dezelfde BTW-tegoeden uitgaande
van de fiscus (toetsing van artikel 10 en 11 Grondwet)";
Overwegende dat, krachtens artikel 234 (ex 177) Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap, het Hof slechts gehouden is tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Europees Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap,
wanneer de uitlegging van bepalingen noodzakelijk is om een uitspraak van het
Hof mogelijk te maken;
Overwegende dat het beslag in strafzaken niets uitstaande heeft met de BTW
en inzonderheid met de inhouding van het voor teruggave vatbare BTW-overschot met toepassing van het bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 29 december 1992 ingevoegde artikel 8 ¹, §3, koninklijk besluit nr. 4 van 20 december
1969, met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde
waarde; dat hieraan geen afbreuk wordt gedaan doordat het strafrechtelijk beslag
gelegd wordt bij een onderzoek naar een BTW-misdrijf;
Overwegende dat, ingevolge artikel 26, §2, tweede lid Bijzondere Wet Arbitragehof, het Hof niet gehouden is aan het Arbitragehof een opgeworpen prejudiciële vraag te stellen wanneer het middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen
zijn aan de cassatieprocedure;
Overwegende dat de opgeworpen prejudiciële vraag niet preciseert welke bij
artikel 26, §1, 3° Bijzondere Wet Arbitragehof bedoelde wet, decreet of in artikel
134 van de Grondwet bedoelde regel de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
schendt, derhalve bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk is;
Dat er geen grond is tot het stellen van de prejudiciële vraag aan het Europees
Hof van Justitie of aan het Arbitragehof;
B. Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen in de zaken I en II
Overwegende dat krachtens artikel 416, eerste lid Wetboek van Strafvordering
beroep in cassatie tegen voorbereidende arresten en arresten van onderzoek of tegen in laatste aanleg gewezen vonnissen van dezelfde soort eerst openstaat na het
eindarrest of het eindvonnis, uitgenomen de in het tweede lid van de vermelde
wetsbepaling vernoemde gevallen die hier niet ter sprake komen;
Overwegende dat de bestreden arresten geen beslissingen zijn waartegen artikel 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering cassatieberoep toelaat voor het
eindarrest of het eindvonnis;
Overwegende dat de cassatieberoepen niet ontvankelijk zijn;
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OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eiseressen in de kosten van hun cassatieberoep.
7 december 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaatgeneraal – Advocaat: mr. B. Coopman, Brussel.

Nr. 599
2° KAMER - 8 december 2004

1º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - VONNISGERECHTEN - AANHANGIG
GEMAAKTE FEITEN - SPLITSING VAN ÉÉN FEIT IN VERSCHILLENDE MISDRIJVEN - AANVULLENDE
DAGVAARDING OF VRIJWILLIGE VERSCHIJNING NOODZAKELIJK.
2º MISDRIJF — SOORTEN — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND MISDRIJF - NIETNALEVING VAN DE VERPLICHTE WEKELIJKSE RUSTDAG OF VAN DE VERPLICHTE SLUITING BIJ DE
EXPLOITATIE VAN EEN HANDELSZAAK

- OPEENVOLGENDE GEPLEEGDE MISDRIJVEN.

3º HERHALING - BIJZONDERE HERHALING BIJ EEN BIJZONDERE WET
INGESTELD - VERWIJZING NAAR DE TOEPASSELIJK VERKLAARDE BEPALINGEN IN HET EERSTE
BOEK VAN HET STRAFWETBOEK - GEEN GEVOLGEN VOOR DE REGEL VAN DE BIJZONDERE
HERHALING EN VOOR DE TOEPASSING VAN DE REGELS VAN WETTELIJKE HERHALING.
1º De rechter bij wie een feit is aangebracht waarvan slechts één omschrijving is gegeven,
mag dit feit niet zonder bijkomende dagvaarding of vrijwillige verschijning splitsen in
verschillende misdrijven waarop hij elk afzonderlijk een straf stelt1. (Art. 182 Sv.)
2º De telastleggingen van niet naleven van de wekelijkse rustdag en de verplichte
avondsluiting bij de exploitatie van een handelszaak die aan die verplichtingen is
onderworpen zijn opeenvolgende misdrijven waarvan het herhaaldelijk plegen telkens
opnieuw een wilsuiting van de dader vereist; zij houden in dat de dader de wet heeft
overtreden telkens hij weigerde zijn winkels te sluiten op de voorgeschreven dagen en
1 De rechtspraak betreffende de wijziging van de kwalificatie en de eerbiediging van het recht van
verdediging heeft over het algemeen betrekking op een wijziging van de juridische omschrijving van
de feiten of van het tijdstip waarop het strafbaar feit werd gepleegd. Daarbij geldt als principe dat de
beklaagde die voor een welbepaald misdrijf wordt vervolgd, in principe niet voor een ander misdrijf
kan worden veroordeeld. Gaat het om een ander feit, dan moet een afzonderlijke strafvordering door
een nieuwe dagvaarding of door een vrijwillige verschijning voor de rechtbank worden gebracht.
Gaat het om een wijziging in de vorm van de telastlegging, dan moet de beklaagde de gelegenheid
hebben gekregen zijn verweer voor te dragen wat die vormwijziging betreft (R. DECLERCQ, Procédure
pénale, Répertoire pratique du droit belge, Complément, t. IX, n° 1266). Een uitbreiding van de
incriminatieperiode die voor gevolg zou hebben dat andere feitelijke gedragingen dan degene die het
voorwerp uitmaken van het geding voor de strafrechter worden gebracht, is verboden (Cass., 18 okt.
1994, A.R. P.92.6402.N, nr. 436). Te dezen hebben de strafrechters, zonder de incriminatieperiode
uit te breiden, dit tijdvak in twee delen gesplitst waarbij zij verklaren dat de feiten die door beide
tijdvakken zijn gedekt uit een zelfde misdadig opzet voortvloeien. Volgens de rechtspraak vereist de
beoordeling door de rechter van de eenheid van opzet niet dat de beklaagde hiervan wordt verwittigd
met het oog op zijn verdediging (Cass., 7 maart 1990, A.R. 7828, nr. 413; Cass., 13 mei 1998, A.R.
P.98.0149.F, nr. 248).
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uren. (Artt. 1 en 16 Wet 22 juni 1960 tot invoering van een wekelijkse rustdag in nering en
ambacht; Artt. 1 en 12 Avondsluitingswet van 24 juli 1973)
3º De verwijzing in een bijzondere wet, naar de bepalingen in het eerste boek Sw., die
onbeperkt van toepassing worden verklaard, heeft niet tot gevolg dat de bijzondere
herhaling die bij diezelfde wet werd ingesteld wordt opgeheven en dat de straffen, buiten
de in dit artikel bedoelde gevallen, kunnen worden verzwaard zoals bepaald in artikel 56
Sw.2
(N.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1174.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 30 juni 2004 is gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis 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:
Eerste onderdeel:
Overwegende dat de rechter bij wie een feit is aangebracht waarvan slechts
één omschrijving is gegeven, dit feit niet zonder bijkomende dagvaarding of vrijwillige verschijning mag splitsen in verschillende misdrijven waarvoor hij elk afzonderlijk een straf oplegt;
Maar overwegende dat eiser niet wordt vervolgd voor "een feit" waaraan één
enkele wettelijke omschrijving is gegeven;
Dat de misdrijven die hem in de dagvaarding worden ten laste gelegd bestaan
in het niet naleven van de wekelijkse rustdag en van de verplichte avondsluiting
bij de exploitatie van een handelszaak die daaraan is onderworpen;
Dat de akte van dagvaarding van 4 februari 2002 aangeeft dat het om feiten
gaat die "sinds 6 juli 1998" zijn gepleegd;
Overwegende dat uit de bewoordingen van die omschrijving blijkt dat, bij de
bodemrechters, in zake van eiser, noch een aflopend misdrijf dat slechts éénmaal
is gepleegd, noch een wederrechtelijk feit dat zichzelf in stand houdt, is aanhangig gemaakt;
Dat daarentegen de akte van aanhangigmaking, bij alle aan eiser ten laste ge2 Wanneer, zoals te dezen, de voorwaarden voor bijzondere herhaling, die in een bijzondere wet is
geregeld, vervuld zijn, dan is alleen de bijzondere herhaling van toepassing (Noot E.K. onder Cass., 4
juni 1974, A.C. 1973-74, 1096).
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legde misdrijven, betrekking heeft op opeenvolgende misdrijven voor het herhaaldelijk plegen waarvan een nieuwe wilsuiting van de dader is vereist;
Dat het onwettig exploiteren, gedurende meerdere jaren, van een handelszaak
die zeven dagen op zeven en vierentwintig uur op vierentwintig openblijft, immers inhoudt dat de dader de wet heeft overtreden telkens hij weigerde zijn winkels te sluiten op de voorgeschreven dagen en uren;
Overwegende dat de appèlrechters bijgevolg niet één feit in verschillende telastleggingen hebben gesplitst maar daarentegen de vele opeenvolgende misdrijven die bij hen waren aanhangig gemaakt, tot twee collectieve misdrijven met
eenheid van opzet hebben teruggebracht;
Dat, aangezien eiser niet werd veroordeeld voor andere feiten dan degene
waarvoor hij werd vervolgd, het arrest artikel 182 van het Wetboek van Strafvordering niet schendt;
Dat dit onderdeel niet kan worden aangenomen;
Tweede onderdeel:
Overwegende dat de bodemrechter in feite beoordeelt of verschillende telastleggingen de opeenvolgende en voortgezette uiting zijn van hetzelfde misdadig
opzet;
Dat het Hof evenwel moet nagaan of de rechter, uit de feiten die hij heeft vastgesteld, wettig het bestaan of de afwezigheid van die eenheid van opzet heeft
kunnen afleiden;
Overwegende, overigens, dat wanneer, zoals te dezen, beklaagde dienaangaande niet heeft geconcludeerd, de bodemrechter zijn beslissing dat de verschillende
misdrijven die bij hem zijn aanhangig gemaakt uit een dergelijk opzet voortvloeien, niet speciaal met redenen moet omkleden;
Overwegende dat het arrest beslist dat de feiten die tussen 6 juli 1998 en 3 mei
2000 zijn gepleegd uit hetzelfde misdadig opzet voortvloeien als deze die al bij
arrest van het Hof van Beroep te Luik van 3 mei 2000 werden bestraft;
Dat die beslissing, die eiser niet aanvecht, onder de onaantastbare beoordeling
van de appèlrechters valt;
Overwegende dat zij daarentegen niet beslissen dat de feiten die na het arrest
van 3 mei 2000 zijn gepleegd, samen met de feiten die erin werden gevonnist,
een collectief misdrijf door eenheid van opzet waren;
Dat het arrest in andere woorden beslist dat uit de veroordeling van 3 mei 2000
niet kan worden afgeleid dat eenzelfde misdadig opzet ten grondslag ligt aan de
feiten die zowel vóór als na die veroordeling zijn gepleegd;
Dat het arrest met name eiser verwijt dat hij, "ondanks opeenvolgende rechterlijke beslissingen", strafbare feiten blijft plegen;
Overwegende dat de appèlrechters, op grond van de vaststelling dat eiser zijn
onwettige activiteit niettegenstaande een eerder opgelopen veroordeling voor feiten van dezelfde aard heeft voortgezet, wettig beslissen dat het tweede strafbare
tijdvak uit een afzonderlijk opzet voortvloeit;
Dat dit onderdeel niet kan worden aangenomen;
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Over het tweede middel:
Overwegende dat krachtens artikel 12, §1 van de wet van 24 juli 1973 tot invoering van de verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening de
overtreding van de verbodsbepalingen van de wet aanleiding geeft tot geldboeten
waarvan de minimum- en maximumbedragen worden verdubbeld in geval van
herhaling;
Overwegende dat die bepaling de straf in geval van herhaalde inbreuken op
dezelfde wet verzwaart;
Dat de verwijzing in artikel 12, §2 van voormelde wet naar de bepalingen in
het eerste boek van het Wetboek van Strafvordering, die onbeperkt van toepassing worden verklaard, niet tot gevolg heeft dat de bijzondere herhaling die bij
het eerste lid van voormeld artikel 12 werd ingesteld wordt opgeheven;
Dat het middel, wat dat betreft, faalt naar recht;
Overwegende daarentegen dat, als artikel 56 van het Strafwetboek met name
van toepassing is op de misdrijven die in de wet van 24 juli 1973 zijn bepaald,
daaruit niet kan worden afgeleid dat de maximale gevangenisstraf die, met toepassing van artikel 40 van dat wetboek, ter vervanging van de geldboete voor
herhaalde inbreuken op voormelde wet wordt uitgesproken, buiten de gevallen
bepaald in voormeld artikel 56 kan worden verdubbeld;
Dat het middel, in dat opzicht, gegrond is;
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 arrest, in zoverre het, uitspraak doende over de strafvordering voor de feiten die tussen 4 mei 2000 en 4 februari 2002 zijn gepleegd,
eiser veroordeeld tot een vervangende gevangenisstraf;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiser in vier vijfden van de kosten van zijn cassatieberoep en laat
het overige vijfde ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
8 december 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. Simont.
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Nr. 600
2° KAMER - 8 december 2004

1º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING GETUIGE - DESKUNDIGE - TOLK - EED - NIETIGHEID - DEKKING - VOORWAARDEN.
2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - GETUIGE DESKUNDIGE - TOLK - EED - NIETIGHEID - DEKKING - VOORWAARDEN - HOF VAN ASSISEN TOEPASSING.
3º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING STUK DOOR ÉÉN VAN DE PARTIJEN VOORGELEGD - DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID VAN DE
VOORZITTER - VOEGING BIJ HET DOSSIER ZONDER DE PARTIJEN TE VRAGEN OF ZIJ ZICH DAARTEGEN
VERZETTEN.
1º en 2° In strafzaken zijn de nietigheden voortkomend uit enige onregelmatigheid
betreffende de eed van getuigen, deskundigen of tolken gedekt, wanneer een vonnis of
arrest op tegenspraak, behalve datgene dat een maatregel van inwendige aard inhoudt,
gewezen is zonder dat de nietigheid door een van de partijen is voorgedragen of door de
rechter ambtshalve is uitgesproken; die bepaling is met name van toepassing op de door
het hof van assisen op tegenspraak gewezen arresten1. (Art. 407, derde lid Sv.)
3º De voorzitter van het hof van assisen kan de voeging bij de stukken van de
rechtspleging bevelen van stukken die in de loop van het debat door een partij zijn
voorgelegd, zonder dat enige wettelijke bepaling hem oplegt aan de overige partijen te
vragen of zij zich tegen die voeging verzetten2. (Art. 268 Sv.)
(E.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1372.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 16 september 2004 is gewezen door het Hof van Assisen van de provincie Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis 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 artikel 407, derde lid van het Wetboek van Strafvordering,
bepaalt dat, in strafzaken, de nietigheden voortkomend uit enige onregelmatig1 Cass., 20 maart 2002, A.R. P.02.0144.F, nr. 191.
2 Zie Cass., 20 nov. 1972, A.C. 1972-73, 275.
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heid betreffende de eed van getuigen, deskundigen of tolken, gedekt zijn, wanneer een vonnis of arrest op tegenspraak, behalve datgene dat een maatregel van
inwendige aard inhoudt, gewezen is zonder dat de nietigheid door een van de
partijen is voorgedragen of door de rechter ambtshalve is uitgesproken;
Overwegende dat die bepaling met name van toepassing is op de door het hof
van assisen op tegenspraak gewezen arresten;
Overwegende dat het veroordelend arrest van 16 september 2004 op tegenspraak is gewezen; dat geen enkele partij de nietigheden heeft aangedragen die
eiser momenteel aanvoert en die hij grondt op het verhoor, buiten eed, van personen opgesomd in artikel 322, §1 van het Wetboek van Strafvordering; dat die
nietigheden evenmin ambtshalve zijn uitgesproken door het hof van assisen; dat
mochten die nietigheden blijken, zij bijgevolg gedekt zijn;
Dat het middel niet tot vernietiging kan leiden en, bijgevolg, niet ontvankelijk
is;
Over het tweede middel:
Overwegende dat uit de rechtspleging blijkt dat, enerzijds, eiser zelf, door tussenkomst van een van zijn raadslieden, stukken heeft neergelegd op de terechtzitting van 16 september 2004; dat hij, bijgevolg, er geen belang bij heeft de aanwezigheid ervan in het dossier te bekritiseren;
Overwegende dat, anderzijds, de voorzitter van het hof van assisen de voeging
bij stukken van de rechtspleging kan bevelen van stukken die in de loop van het
debat door een partij, en met name door het openbaar ministerie, zijn voorgelegd; dat geen enkele wettelijke bepaling hem oplegt aan de overige partijen te
vragen of zij zich tegen die voeging verzetten;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat eiser zich zou hebben verzet tegen de voeging van een stuk dat op de
terechtzitting van 15 september 2004 door het openbaar ministerie werd overgelegd;
Dat, in zoverre het middel berust op de miskenning van het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces, gewaarborgd door artikel 6.1 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, het niet voor het eerst voor het Hof mag worden aangevoerd;
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.
8 december 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
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gever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaat: mr. J. Vossen, Brussel.

Nr. 601
2° KAMER - 8 december 2004

1º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - SCHENGEN-SIGNALERING INHOUD - GEEN NIETIGHEID - DOEL VAN DE TOEGEZONDEN INLICHTINGEN.
2º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - SCHENGEN-SIGNALERING INHOUD - TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - TOEZICHT VAN DE ONDERZOEKSRECHTER TOEZENDING VAN HET ORIGINEEL VAN HET EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL OF VAN HET
EENSLUIDEND AFSCHRIFT ERVAN.
3º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - AFLEVERING MET HET OOG
OP DE TENUITVOERLEGGING VAN EEN STRAF - BIJ VERSTEK GEWEZEN BESLISSING - VOLDOENDE
GARANTIES VOOR EEN EFFECTIEF RECHTSMIDDEL - NIET VERPLICHTE VOORWAARDE - WEIGERING DE
BESLISSING AAN TE HOUDEN - VOORWAARDEN VAN HET RECHTSMIDDEL BLIJKEN VOLDOENDE UIT DE
BIJ HET DOSSIER GEVOEGDE STUKKEN.
4º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING IN
BELGIË - INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN - RAADKAMER - TERMIJN VAN VASTSTELLING
OM UITSPRAAK TE DOEN OVER DE TENUITVOERLEGGING VAN HET EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL.
1º en 2° De inlichtingen die het Europees aanhoudingsbevel of in de plaats ervan, de
Schengen-signalering, moet bevatten, zijn niet voorgeschreven op straffe van nietigheid;
overzending van het origineel van het Europees aanhoudingsbevel of van een
eensluidend afschrift is slechts nodig als de inlichtingen die de onderzoeksrechter heeft
ontvangen hem niet in staat stellen na te gaan of de voorwaarden voor de
tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel zijn vervuld1. (Artt. 2, §4 en 9, §2
Wet 19 dec. 2003 betreffende terroristische misdrijven)
3º Indien het Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd met het oog op de
tenuitvoerlegging van een straf of van een veiligheidsmaatregel uitgesproken bij een bij
verstek gewezen beslissing, voorziet de wet niet in de verplichting, maar in de
mogelijkheid om de overlevering van de gezochte persoon aan de gerechtelijke overheid
afhankelijk te stellen van de voorwaarde dat deze laatste toereikende waarborgen biedt
voor een effectief rechtsmiddel; de beslissing is naar recht verantwoord wanneer zij
overweegt dat er geen enkele grond is om de uitspraak in afwachting van aanvullende
precisering aan te houden, aangezien het recht op verzet van eiser en de voorwaarden
voor het instellen ervan voldoende blijken uit de stukken die bij het dossier zijn gevoegd.
(Art. 7 Wet 19 dec. 2003 betreffende terroristische misdrijven)
4º De termijn van vijftien dagen te rekenen van de aanhouding, waarbinnen de raadkamer
bij wege van een met redenen omklede beslissing uitspraak doet over de
tenuitvoerlegging van het aanhoudingsbevel, is niet van toepassing wanneer de
betrokkene onder voorwaarden in vrijheid is gesteld 2. (Art. 16, §1 Wet 19 dec. 2003
1 Zie Cass., 26 mei 2004, A.R. P.04.0779.F, nr. 287.
2 Eiser werd te dezen op 6 september 2004 van zijn vrijheid beroofd en diezelfde dag bij beschikking
van de onderzoeksrechter onder voorwaarden in vrijheid gesteld, waarbij de voorwaarden bij
beschikking van 16 september 2004 werden gewijzigd. Op 9 november 2004 had de raadkamer
uitspraak gedaan over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel, zonder dat eiser de
overschrijding van de termijn aanvoerde of dat die ambtshalve door de onderzoeksgerechten werd
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betreffende terroristische misdrijven)
(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1540.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 25 november 2004 is gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldiging-stelling.
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 voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van artikel
13 van de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, dat de procedure regelt in geval van toestemming van de persoon op wie het
bevel betrekking heeft, geen verband houdt met de bestreden beslissing en, bijgevolg, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
de onderzoeksrechter eiser heeft "lezing gegeven" van de inhoud van de signalering in het informaticasysteem Schengen, die hem aanbelangt;
Dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van artikel 11 van voormelde wet, feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat, voor het overige, luidens artikel 9, §§1 en 2 van de voormelde wet van 19 december 2003, blijkt dat een signalering die is verricht overeenkomstig het bepaalde in artikel 95 van het Toepassingsverdrag van 19 juni
1990 van het Schengenverdrag van 14 juni 1985, gelijkgesteld wordt met een
Europees aanhoudingsbevel, maar dat indien die signalering niet alle vereiste gegevens bevat, zij moet worden gevolgd door een overzending van het origineel
van het Europees aanhoudingsbevel of van een eensluidend verklaard afschrift;
Overwegende dat, ofschoon artikel 2, §4 van de voormelde wet de inlichtingen
vermeldt die het Europees aanhoudingsbevel of in plaats daarvan de Schengensignalering moet bevatten, het deze niet voorschrijft op straffe van nietigheid; dat
zij alleen tot doel hebben de onderzoeksrechter in te lichten die, rekening houopgeworpen. Door zijn beslissing dat het bestreden arrest overeenkomstig de wet is gewezen, heeft
het Hof impliciet vastgesteld dat de uitspraak waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling de
beschikking van de raadkamer, die buiten de termijn bepaald in art. 16, §1 van de wet viel,
bevestigde, niet onwettig was aangezien de betrokkene onder voorwaarden in vrijheid was gesteld. Er
dient opgemerkt dat, wat de termijnen van vaststelling betreft, de internationale verplichtingen van
België die met name voortvloeien uit art. 19 van de wet, niet uit het oog mogen worden verloren.
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dende met alle omstandigheden die in dat bevel worden vermeld en met die welke voor hem aangevoerd worden door de persoon op wie het van toepassing is,
de tenuitvoerlegging van voormeld bevel slechts in de bij de wet bepaalde gevallen kan weigeren; dat het derhalve voldoende is dat het Europees aanhoudingsbevel zo wordt opgesteld dat het de onderzoeksgerechten in staat stelt te beoordelen of de in de artikelen 3 tot 5 van die wet bepaalde voorwaarden zijn nageleefd;
dat het origineel van het Europees aanhoudingsbevel of een eensluidend afschrift
ervan slechts moet worden overgezonden als de hem toegezonden inlichtingen
de onderzoeksrechter niet in staat stellen dit toezicht uit te oefenen;
Overwegende dat, hoewel de Schengen-signalering vermeldde dat de veroordeling die eiser op 28 januari 1999 opliep, feiten betrof gepleegd "in de loop van
oktober 1999", deze verschrijving door eiser zelf is rechtgezet, toen hij deze, tijdens een verhoor door de onderzoeksrechter, in 1995 heeft gesitueerd; dat, aldus,
die onjuistheid in de signalering de onderzoeksrechter niet heeft belet om het
toezicht uit te oefenen dat de wet hem opdraagt, vooraleer hij op 6 september
2004 het bevel tot invrijheidstelling onder voorwaarden verleende; dat hij daarenboven gewacht heeft, vooraleer het bevelschrift tot wijziging van die invrijheidstelling onder voorwaarden te verlenen, tot hij het origineel van het Europees aanhoudingsbevel had ontvangen, dat die vergissing niet bevatte;
Overwegende dat de appèlrechters hun beslissing, dat bij hen slechts het hoger
beroep was aanhangig gemaakt tegen de beschikking van de raadkamer waarbij
het Europees aanhoudingsbevel uitvoerbaar werd verklaard, en dat "er geen enkele juridische hinderpaal is om [dit bevel] uitvoerbaar te verklaren", naar recht
verantwoorden;
Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel:
Wat de drie onderdelen samen betreft:
Overwegende dat uit artikel 7 van de wet van 19 december 2003 volgt dat indien het Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd met het oog op de tenuitvoerlegging van een straf of van een veiligheidsmaatregel uitgesproken bij een
bij verstek gewezen vonnis en de betrokken persoon niet persoonlijk is gedagvaard of op een andere wijze in kennis is gesteld van de datum en de plaats van
de terechtzitting waarop voornoemd vonnis is gewezen, de overlevering afhankelijk kan worden gesteld van de voorwaarde dat de uitvaardigende rechterlijke autoriteit waarborgen biedt die als toereikend worden beschouwd om de persoon op
wie het Europees aanhoudingsbevel betrekking heeft, ervan te verzekeren dat hij
in de uitvaardigende Staat een nieuwe vonnisprocedure kan vragen en in zijn
aanwezigheid wordt berecht. Het gegeven dat in het recht van de uitvaardigende
Staat een bepaling bestaat die voorziet in de mogelijkheid tot hoger beroep en in
de voorwaarden voor het instellen ervan, waaruit blijkt dat de persoon daadwerkelijk beroep kan instellen, moet als toereikend worden beschouwd;
Overwegende dat uit het Europees aanhoudingsbevel blijkt dat eiser "in Frankrijk een nieuw proces zal krijgen nadat hij verzet heeft aangetekend"; dat, in tegenstelling tot wat het middel aanvoert, uit de omstandigheid alleen dat de vaststelling van de zaak zou afhangen van de overdracht van eiser aan de Franse
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overheid, niet mag worden afgeleid dat hij voor de rechter niet door een advocaat
mag worden vertegenwoordigd; dat de omstandigheid dat eiser, ten gevolge van
de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel waarvan hij het voorwerp uitmaakt, gehecht voor de rechter zou verschijnen die hem op verzet moet
berechten, noch het vermoeden van onschuld, noch het recht op een eerlijk proces aantast;
Overwegende dat de appèlrechters aldus naar recht beslissen, zonder de rechten gewaarborgd door artikel 6 van het Europees verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, noch de andere in het middel
aangevoerde bepalingen te schenden, dat voormeld artikel 7 geen verplichting inhoudt maar een mogelijkheid biedt om de overlevering van de gezochte persoon
aan de uitvaardigende rechterlijke autoriteit te laten afhangen van de voorwaarde
dat deze voldoende waarborgen biedt voor een daadwerkelijk rechtsmiddel, en
dat zij naar recht beslissen dat er te dezen geen enkele grond was om de uitspraak aan te houden in afwachting van bijkomende preciseringen, aangezien het
recht van eiser op verzet en de voorwaarden van dit rechtsmiddel, volgens hun
oordeel, voldoende uit de stukken blijken die bij het dossier zijn gevoegd;
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.
8 december 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met
opdracht – Advocaat: mr. P. Machiels, Hoei.

Nr. 602
2° KAMER - 8 december 2004

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - GEDETINEERDE - GEVANGENISBEWAARDER ONDERTEKENINGEN - STUK - DRAAGWIJDTE.
2º VOORLOPIGE HECHTENIS — CASSATIEBEROEP - VORM - GEDETINEERDE GEVANGENISBEWAARDER - ONDERTEKENINGEN - STUK - DRAAGWIJDTE.
1º en 2° Het geschreven stuk van de "Prioritaire dienst van cipiers" van een strafinrichting,
dat melding maakt van "een cassatie-akte" die door een cipier werd genoteerd, voldoet
niet aan de wettelijke bepalingen betreffende de verklaringen van cassatieberoep van
gedetineerde of geïnterneerde personen en maakt geen cassatieberoep uit1.
1 Cass., 13 juli 1999, A.R. P.99.1005.N, nr. 416.
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(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1556.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 23 november 2004 is gewezen door het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het hof
Overwegende dat eiser, op 24 november 2004, in de gevangenis van Nijvel op
een geschrift van de "Prioritaire dienst van cipiers" van die strafinrichting, "een
cassatie-akte" heeft ondertekend gericht tegen het bestreden arrest en dat de verklaring van die "cassatie-akte" door een cipier werd genoteerd;
Overwegende dat een dergelijk beroep, dat noch beantwoordt aan de voorschriften van artikel 417 van het Wetboek van Strafvordering, noch aan die van
artikel 1 van de Wet van 25 juli 1893 betreffende de "aantekening" van beroep of
van voorziening in cassatie van gevangenzittende of geïnterneerde personen,
geen cassatieberoep uitmaakt;
Overwegende dat er, bijgevolg, geen grond is om afstand te verlenen van een
onbestaand cassatieberoep;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Laat de kosten ten laste van de Staat.
8 december 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met
opdracht.

Nr. 603
2° KAMER - 8 december 2004

1º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING IN
BELGIË - EUROPEES VERDRAG BETREFFENDE UITLEVERING VAN 13 DEC. 1957 TOEPASSELIJKHEIDSGRENS.
2º INTERNATIONALE VERDRAGEN - EUROPEES VERDRAG BETREFFENDE
UITLEVERING VAN 13 DEC. 1957 - TOEPASSING VAN HET KADERBESLUIT VAN DE RAAD
VAN MINISTERS VAN DE EUROPESE UNIE VAN 13 JUNI 2002 - GEEN CONFLICT.
3º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - INHOUD - GEEN NIETIGHEID
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- OMSTANDIGHEDEN DOOR DE BETROKKENE AANGEVOERD - DOEL VAN DE INGEWONNEN
INLICHTINGEN.
1º Door de omzetting in hun nationale wetgeving van het kaderbesluit van 13 juni 2002 van
de Raad van Ministers van de Europese Unie, hebben de betrokken Staten, waaronder
België, supranationale verbintenissen aangegaan die de verbintenissen vervangen welke
voortvloeiden uit het Europees Uitleveringsverdrag, gesloten te Parijs op 13 dec. 1957,
dat ten aanzien van België alleen van toepassing blijft in zijn betrekkingen met de Staten
die wel partij zijn bij dat verdrag, maar niet gebonden zijn door dat kaderbesluit, of het
niet hebben omgezet1.
2º Er bestaat geen conflict tussen de internationale rechtsnorm die rechtstreeks van
toepassing is in België, inzonderheid het Europees uitleveringsverdrag, en een interne
rechtsnorm, met name de wet van 19 dec. 2003 betreffende het Europees
aanhoudingsbevel, dat de tenuitvoerlegging is van supranationale verbintenissen en dat
slechts het kaderbesluit van de Raad van Ministers van de Europese Unie van 13 juni
2002, dat België diende uit te voeren krachtens het Verdrag van 7 februari 1992
betreffende de Europese Unie, omzet in de nationale rechtsorde.
3º De vermeldingen van art. 2, §4, 5° W. 19 dec. 2003 zijn niet voorgeschreven op straffe
van nietigheid en hebben alleen tot doel inlichtingen te verschaffen aan de
onderzoeksrechter die, rekening houdende met alle omstandigheden die in dat bevel
worden vermeld en met die welke voor hem aangevoerd worden door de persoon op wie
dat aanhoudingsbevel van toepassing is, de tenuitvoerlegging van dat bevel slechts in de
bij de voormelde wet bepaalde gevallen kan weigeren; het is derhalve voldoende dat het
Europees aanhoudingsbevel zo wordt ingevuld dat het de onderzoeksgerechten in staat
stelt te beoordelen of de in de artt. 3 tot 5 van die wet bepaalde voorwaarden zijn
nageleefd2. (Artt. 2, §4 en 9, §2 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees
aanhoudingsbevel)
(S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1562.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 25 november 2004 is gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert zes 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, luidens artikel 54, b van het Verdrag van Wenen van 23 mei
1969 inzake het verdragenrecht, beëindiging van een verdrag of de terugtrekking
van een partij te allen tijde kan plaatsvinden door overeenstemming tussen alle
1 Zie Cass., 24 aug. 2004, A.R. P.04.1211.N, nr. 374.
2 Zie Cass., 26 mei 2004, A.R. P.04.0779.F, nr. 287.
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partijen, na raadpleging van de andere verdragsluitende Staten;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 34, tweede paragraaf, b) van het
Verdrag van 7 februari 1992 betreffende de Europese Unie, het eenparig goedgekeurde kaderbesluit van 13 juni 2002 van de Raad van Ministers van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten verbindend zijn voor de lidstaten ten aanzien van het te
bereiken resultaat, in dit geval de vervanging van het uitleveringsstelsel door een
regeling van overlevering van de gezochte persoon, die gegrond is op een gemeenschappelijk aanhoudingsbevel en een beperkte controle mogelijk maakt van
de geldigheid van de beslissing van de overheid die het aanhoudingsbevel heeft
uitgevaardigd;
Overwegende dat België en Frankrijk, door de omzetting van dat kaderbesluit
in hun nationale wetgeving, supranationale verbintenissen hebben aangegaan die
de verbintenissen vervangen welke voortvloeiden uit het Europees Uitleveringsverdrag, gesloten te Parijs op 13 december 1957, dat ten aanzien van België alleen van toepassing blijft in zijn betrekkingen met de Staten die wel partij zijn bij
dat verdrag, maar niet gebonden zijn door dat kaderbesluit, of het niet hebben
omgezet;
Overwegende dat er te dezen, in tegenstelling tot wat het middel beweert, geen
conflict bestaat tussen een internationale rechtsnorm die rechtstreeks van toepassing is in België, inzonderheid het Europees Uitleveringsverdrag, en een interne
rechtsnorm, met name de wet van 19 december 2003 betreffende het Europese
aanhoudingsbevel, die slechts het kaderbesluit in de interne rechtsorde omzet;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel:
Overwegende dat, luidens artikel 9, §1 van de voormelde wet van 19 december
2003, een signalering die verricht is overeenkomstig het bepaalde in artikel 95
van de overeenkomst gesloten op 19 juni 1990 ter uitvoering van het op 14 juni
1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van
de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, gelijkgesteld wordt met een
Europees aanhoudingsbevel;
Overwegende dat het arrest, door vast te stellen dat een dergelijke signalering
"is verricht op 8 september 2004, om 9.20 uur en 9.21 uur met bestemming 'Sirene Belgique'", dat "ze de gegevens bevat die bedoeld zijn in artikel 2, §4 van de
wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel", en dat
de daarin vermelde datum van het aanhoudingsbevel op een verschrijving berust,
een schending inhoudt noch van artikel 5 van het Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, noch van artikel 12 van de
Grondwet, dat de vrijheid van de persoon waarborgt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel:
Overwegende dat, krachtens artikel 9, §2 van de wet van 19 december 2003,
zolang de overeenkomstig het voormelde artikel 95 verrichte signalering niet alle
gegevens bevat die vereist zijn door het Europees aanhoudingsbevel, de signale-
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ring moet worden gevolgd door een overzending van het origineel van het Europees aanhoudingsbevel of van een eensluidend verklaard afschrift;
Overwegende dat eiser, die het arrest verwijt vast te stellen dat de Schengensignalering "is gevolgd door de overzending van een eensluidend verklaard afschrift van het Europees aanhoudingsbevel", terwijl het dossier volgens hem
"slechts een fax van een eensluidend verklaard afschrift bevat", kritiek uitoefent
op een overtollige overweging van het arrest, aangezien dat arrest voorafgaandelijk oordeelt dat de voormelde signalering de gegevens bevat die vereist zijn door
artikel 2, §4 van de wet van 19 december 2003;
Dat het middel, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
Over het vierde middel:
Overwegende dat uit de rechtspleging volgt dat de Schengen-signalering is uitgevaardigd door de "procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry", op grond van een veroordeling die door de zesde kamer van die
rechtbank is uitgesproken;
Dat de grief waarin (het arrest) dubbelzinnigheid wordt verweten, feitelijke
grondslag mist;
Overwegende, voor het overige, dat, naar luid van artikel 2, §4, 5° van de wet
van 19 december 2003, het Europese aanhoudingsbevel de omschrijving bevat
van de omstandigheden waaronder het misdrijf is gepleegd, daaronder begrepen
het tijdstip en de plaats, alsook de mate waarin de gezochte persoon aan het misdrijf heeft deelgenomen;
Overwegende dat die vermeldingen niet zijn voorgeschreven op straffe van
nietigheid en alleen tot doel hebben inlichtingen te verschaffen aan de onderzoeksrechter die, rekening houdende met alle omstandigheden die in dat bevel
worden vermeld en met die welke voor hem aangevoerd worden door de persoon
op wie dat aanhoudingsbevel van toepassing is, de tenuitvoerlegging van dat bevel slechts in de bij de voormelde wet bepaalde gevallen kan weigeren; dat het
derhalve voldoende is dat het Europees aanhoudingsbevel zo wordt ingevuld dat
het de onderzoeksgerechten in staat stelt te beoordelen of de in de artikelen 3 tot
5 van die wet bepaalde voorwaarden zijn nageleefd;
Overwegende dat de omstandigheid dat de Schengen-signalering nalaat het
jaar te vermelden waarin het vonnis op een zesde september is gewezen door de
zesde kamer van het "tribunal de grande instance d'Evry", de onderzoeksrechter
niet heeft belet eiser erop te wijzen dat voormeld vonnis dagtekent van 6 september 2002; dat, evenzo, het verzuim om in die signalering het e-mailadres en het
faxnummer te vermelden, noch de onderzoeksrechter noch de onderzoeksgerechten hebben belet het hun opgedragen toezicht uit te oefenen;
Dat de appèlrechters aldus wettig oordelen, enerzijds, dat de signalering, die
gelijkgesteld wordt met het Europees aanhoudingsbevel, de gegevens bevat die
bedoeld worden in artikel 2, §4 van de wet van 19 december 2003 en, anderzijds,
dat, aangezien de omstandigheden waaronder de misdrijven zijn gepleegd, beschreven zijn in de Schengen-signalering, "het feit dat die signalering geen melding maakt van de mate waarin [eiser] aan de misdrijven heeft deelgenomen, niet
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van dien aard is dat de signalering niet langer de waarde heeft van een Europees
aanhoudingsbevel";
Dat het middel, in zoverre, niet kan worden aangenomen;
Over het vijfde middel:
Overwegende dat het middel faalt naar recht, in zoverre het de schending van
artikel 149 van de Grondwet aanvoert, aangezien dit artikel niet van toepassing is
op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de tenuitvoerlegging van een
Europees aanhoudingsbevel;
Overwegende dat de verplichting om conclusies te beantwoorden een vormvereiste is, dat geen verband houdt met de waarde van het daarop gegeven antwoord;
Wat het eerste en het tweede onderdeel samen betreft:
Overwegende dat de appèlrechters, door te beslissen dat "die wet van 19 december 2003, aangezien ze gegrond is op [het voormelde] kaderbesluit [van 13
juni 2002], de uitleveringsverdragen vervangt die van toepassing zijn in de betrekkingen met de Lidstaten van de Europese Unie, waaronder het Europees Uitleveringsverdrag van 13 december 1957", eisers conclusie beantwoorden, zonder
dat zij hoeven te antwoorden op zijn argumenten, die geen afzonderlijke middelen vormen;
Dat die onderdelen niet kunnen worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat de appèlrechters, door te oordelen dat de Schengen-signalering, die als Europees aanhoudingsbevel geldt, de gegevens bevat die bedoeld
zijn in artikel 2, §4 van de wet van 19 december 2003, om de hierboven in het
antwoord op het derde middel aangegeven reden, niet hoefden te antwoorden op
de conclusie waarin eiser betwistte dat een fax van een eensluidend verklaard afschrift een eensluidend verklaard afschrift kan zijn in de zin van artikel 9, §2 van
die wet;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het vierde onderdeel betreft:
Overwegende dat de appèlrechters, door de in het middel weergegeven vermelding antwoorden op de conclusie van eiser in verband met de datum van de
beslissing waarop zijn aanhouding is gegrond;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het vijfde onderdeel betreft:
Overwegende dat de appèlrechters, door te oordelen dat de Schengen-signalering de gegevens bevat die bedoeld zijn in artikel 2, §4 van de wet van 19 december 2003, antwoorden op de conclusie waarin het verzuim van sommige,
door die bepaling voorgeschreven vermeldingen bekritiseerd wordt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Over het zesde middel:
Overwegende dat de appèlrechters, na te hebben vermeld dat de Schengen-sig-
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nalering "de gegevens bevat die bedoeld zijn in [voormeld] artikel 2, §4", en na
te hebben geantwoord op eisers kritiek dat die signalering onduidelijkheden bevat of sommige gegevens niet vermeldt, van die signalering geen interpretatie
hebben gegeven die niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan door te oordelen dat het "alle voorschriften bevat die door het Europees aanhoudingsbevel
zijn vereist", waarmee ze bedoelen dat ze alle gegevens bevat die nodig zijn voor
de controle van de geldigheid ervan;
Overwegende dat het middel, dat de miskenning van de bewijskracht van die
Schengen-signalering aanvoert, 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.
8 december 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met
opdracht – Advocaat: mr. D. Bosquet, Brussel.

Nr. 604
1° KAMER - 9 december 2004

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED —
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING VOORAFGAANDE OVEREENKOMST - BIJDRAGE IN HET LEVENSONDERHOUD, DE OPVOEDING EN DE
OPLEIDING VAN DE KINDEREN - HERZIENING - VOORWAARDEN.
2º LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE
TOESTEMMING - VOORAFGAANDE OVEREENKOMST - BIJDRAGE IN HET LEVENSONDERHOUD,
DE OPVOEDING EN DE OPLEIDING VAN DE KINDEREN - HERZIENING - VOORWAARDEN.
3º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING - VOORAFGAANDE OVEREENKOMST - BIJDRAGE
IN HET LEVENSONDERHOUD, DE OPVOEDING EN DE OPLEIDING VAN DE KINDEREN - HERZIENING VOORWAARDEN.
4º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED —
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING VOORAFGAANDE OVEREENKOMST - BIJDRAGE IN HET LEVENSONDERHOUD, DE OPVOEDING EN DE
OPLEIDING VAN DE KINDEREN - HERZIENING - REGELING.
5º LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE
TOESTEMMING - VOORAFGAANDE OVEREENKOMST - BIJDRAGE IN HET LEVENSONDERHOUD,
DE OPVOEDING EN DE OPLEIDING VAN DE KINDEREN - HERZIENING - REGELING.
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1º, 2° en 3° Behoudens het geval dat de respectieve bijdrage van de ouders degene die de
hoede over de kinderen heeft, ongeacht de oorzaak, niet meer in staat stelt, om gelet op
zijn vermogen en op die bijdrage, te zorgen voor het levensonderhoud, de opvoeding en
de opleiding waarop zij recht hebben, kan die bijdrage slechts herzien worden wanneer
zich nieuwe omstandigheden buiten de wil van de partijen voordoen 1. (Artt. 203, 203bis
en 1134 B.W.; Art. 1288, tweede lid Ger.W., na de wijziging ervan bij Wet 20 mei 1997)
4º en 5° Wanneer voldaan is aan de voorwaarden waaronder de beschikkingen die de
ouders, vóór hun echtscheiding door onderlinge toestemming, vastgelegd hebben met
betrekking tot hun respectieve bijdrage in het levensonderhoud, de opvoeding en de
passende opleiding van de kinderen, na de echtscheiding kunnen worden herzien door
de bevoegde rechter, is deze niet verplicht die bijdrage vast te stellen naar evenredigheid
van de middelen van de partijen. (Art. 203 B.W.; Art. 1288, tweede lid Ger.W., na de
wijziging ervan bij Wet 20 mei 1997)
(H. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.00.0389.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis dat op 20 maart 2000 door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen in hoger beroep is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert twee middelen aan. Ze zijn als volgt gesteld:
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 2, 203, 203bis en 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1288, inzonderheid laatste lid van het Gerechtelijk Wetboek, zoals het gewijzigd is bij artikel 11 van de wet van 20 mei 1997.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis stelt vast dat de overeenkomsten vóór de echtscheiding door onderlinge toestemming, op 24 april 1984 voor de notaris verleden zijn toen het kind S. negen jaar oud was; dat die overeenkomsten verweerders bijdrage in het levensonderhoud
van dat kind vaststelden op het geïndexeerd bedrag van drieduizend BEF per maand; dat
S. sinds het schooljaar 1993-1994 universitaire studies heeft aangevat; vervolgens beschikt het bestreden vonnis afwijzend op de vordering van eiseres om verweerder te laten
veroordelen om haar 989.592 BEF te betalen als achterstallige onderhoudsbijdrage voor
het gemeenschappelijke kind S., zulks op grond van alle redenen die geacht worden hier
integraal te zijn weergeven en inzonderheid op grond "dat het volstrekt te voorzien was
(dat S.) op een bepaald ogenblik universitaire studies zou aanvatten"; dat het gaat om
"omstandigheden die gewoonlijk inherent zijn aan de evolutie en de te voorziene ontwikkeling van de behoeften van kinderen in een milieu als dat van de partijen; dat de rechtbank dus oordeelt dat die omstandigheden bewust weggelaten waren in de voorafgaande
overeenkomsten terwijl niets belette te voorzien dat ze zich op al dan niet lange termijn
1 Vgl. Cass., 21 maart 1997, A.R. C.96.0406.F, nr. 158.
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zouden voordoen; dat, te dezen, het aanvatten en voortzetten van universitaire studies
geen (...) 'nieuwe omstandigheden buiten de wil van de partijen" vormen in de zin van de
wet van 20 mei 1997; (...) dat (eiseres) tot op het tijdstip van haar vordering in september
1998, (van verweerder) nooit enige bijdrage in de studiekosten heeft gevraagd; (...) dat het
feit (...) dat (eiseres) vijf jaar gewacht heeft om haar vordering in te stellen, aantoont dat
zij nooit in de onmogelijkheid heeft verkeerd om het kind het levensonderhoud en de opvoeding te verzekeren waarop zij gelet op haar leeftijd en de maatschappelijke toestand
van haar ouders aanspraak kon maken; (...) dat vast staat dat het meisje haar studies beëindigd heeft na afloop van het academiejaar 1998-1999".
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Sinds de wet van 20 mei 1997 artikel 1288, laatste lid van het Gerechtelijk Wetboek
heeft gewijzigd, kan de bijdrage van de ouders in de kosten voor levensonderhoud en opvoeding van de kinderen, die conform artikel 1288, 3°, overeengekomen is vóór hun
scheiding door onderlinge toestemming, herzien worden wanneer nieuwe omstandigheden
buiten de wil van de partijen hun toestand of die van de kinderen ingrijpend wijzigen. Die
bepaling doet, in de omstandigheden die zij vastlegt, afbreuk aan het beginsel van de onverbrekelijkheid van de overeenkomst dat vastgelegd is in artikel 1134 van het Burgerlijk
Wetboek. Het maakt niets uit of de wijziging van de toestand van het kind voorzienbaar
was, aangezien die voorwaarde door de wet van 20 mei 1997 werd geschrapt. Daaruit
volgt dat de rechter alleen maar dient na te gaan of de omstandigheden die omtrent de toestand van het kind worden aangevoerd nieuw zijn en buiten de wil van de partijen zijn
ontstaan, en zo ja, of ze de toestand van het kind ingrijpend wijzigen. Als dat het geval is,
moet hij de bijdrage van elk van de ouders vaststellen op grond van artikel 203 van het
Burgerlijk Wetboek waarin het beginsel van openbare orde vermeld staat dat elk van de
ouders, naar evenredigheid van zijn middelen, bijdraagt in het levensonderhoud, de opvoeding en de opleiding van hun kinderen. Krachtens artikel 203bis van dat wetboek kan
elk van de ouders tegen de andere een rechtsmiddel instellen om hem te dwingen zijn verplichtingen na te komen. De omstandigheid dat de partij die een verhoging vordert van de
bijdrage van de andere ouder, het levensonderhoud en de opvoeding van het kind alleen
heeft kunnen verzekeren, ongeacht de ingrijpende wijziging van de toestand van dat kind,
beïnvloedt haar recht niet.
In haar conclusie wilde eiseres door middel van stukken de omvang staven van de kosten voor de universitaire studies van S., en raamde zij die kosten op twee maal 989.592
BEF voor de academiejaren 1993 tot 1998.
Het vonnis stelt niet vast dat de aangevoerde wijziging van de behoeften van het kind
niet bewezen is of dat zij niet ingrijpend zou zijn; het stelt evenmin vast dat verweerder,
gelet op zijn middelen, niet in staat zou zijn om zijn bijdrage te verhogen. Door de vordering van eiseres te verwerpen op grond dat de partijen overeengekomen zijn verweerders
bijdrage niet te herzien wanneer zich voorzienbare omstandigheden voordoen, zoals het
feit dat hun dochter universitaire studies aanvat, dat die voorzienbare omstandigheid derhalve niet kan beschouwd worden als een nieuwe omstandigheid buiten de wil van de partijen in de zin van artikel 1288, laatste lid van het Gerechtelijk Wetboek, zoals het gewijzigd werd bij de wet van 20 mei 1997, en dat S. van haar moeder alles heeft gekregen
waarop zij recht had, schendt het bestreden vonnis die wetsbepaling alsook de artikelen
203 ent 203bis van het Burgerlijk Wetboek waarvan het de toepassing op onwettige wijze
weigert en artikel 1134 van hetzelfde wetboek, dat het ten onrechte toepast.
1.2. Tweede onderdeel
Krachtens artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, waarin de onmiddellijke uitwerking
van de wet is neergelegd, beheerst het laatste lid van artikel 1288 van het Gerechtelijk
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Wetboek, zoals het gewijzigd is bij de wet van 20 mei 1997, elke vordering tot herziening
van de overeenkomsten betreffende echtscheiding door onderlinge toestemming, met ingang van de inwerkingtreding ervan, te weten op 7 juli 1997. De rechter bij wie een dergelijke vordering aanhangig is, moet, als aan de toepassingsvoorwaarden ervan is voldaan,
vanaf 7 juli 1997 de bijdrage van de ouders vaststellen op grond van artikel 203 van het
Burgerlijk Wetboek waarin hun verplichting van openbare orde is neergelegd om, naar
evenredigheid van hun middelen, te zorgen voor het levensonderhoud, de opvoeding en de
opleiding van hun kinderen. Die verplichting staat los van elke vordering in rechte, zodat
aan de ouder die gebruik maakt van het recht dat artikel 203bis van voornoemd wetboek
hem verleent om van de andere ouder diens bedrage te vorderen in de kosten die voortvloeien uit artikel 203, §1, niet kan worden tegengeworpen dat hij niets heeft gevraagd.
Als het bestreden vonnis beslist dat de overeenkomst vóór de echtscheiding door onderlinge toestemming pas op het tijdstip van de vordering kan worden herzien, schendt het de
artikelen 2, 203 en 203bis van het Burgerlijk Wetboek en 1288, laatste lid van het Gerechtelijk Wetboek, zoals het gewijzigd is bij de wet van 20 mei 1997.
2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 203 en 203bis van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis stelt vast dat de overeenkomsten vóór de echtscheiding door onderlinge toestemming, op 24 april 1984 voor de notaris verleden zijn toen het gemeenschappelijk kind S. negen jaar oud was en dat de overeenkomsten verweerders bijdrage in
de kosten voor het levensonderhoud van het kind vaststelden op het geïndexeerd bedrag
van drieduizend BEF per maand, en beschikt vervolgens afwijzend op het incidenteel hoger beroep van eiseres om verweerders bijdrage vanaf 1 september 1998 te laten optrekken tot twintigduizend BEF per maand en stelt, met bevestiging van het beroepen vonnis
die bijdrage vast op elfduizend zeshonderd BEF per maand van 1 september 1998 tot 30
september 1999 en dan opnieuw van 1 november 1999 tot 31 mei 2000, op grond
"Dat de leeftijd van S. een nieuwe omstandigheid vormt, die grondslag van de vordering tot wijziging van het bedrag van de bijdragen is;
Dat uit het onderzoek van het respectieve dossier van de partijen blijkt dat beiden een
comfortabel leven leiden zodat de rechtbank ieders inkomsten en lasten niet in detail hoeft
na te gaan;
Dat beide partijen hertrouwd zijn zodat zij met hun nieuwe echtgenoot de gebruikelijke
gezinskosten delen; dat elke partij volgens zijn eigen mogelijkheden moet bijdragen in de
kosten van opvoeding en levensonderhoud".
Grieven
Krachtens artikel 203 van het Burgerlijk Wetboek dient elk van de ouders, naar evenredigheid van zijn middelen, bij te dragen in het levensonderhoud, de opvoeding en de opleiding van hun kinderen en de andere ouder vindt in artikel 203bis van dat wetboek het
recht om hem daartoe te dwingen.
Eiseres vraagt aan de rechtbank om verweerders bijdrage vanaf 1 september 1998 te laten vaststellen op twintigduizend BEF per maand, en voert daartoe aan dat uit de door verweerder overgelegde stukken blijkt dat hij in 1996 77.945 BEF per maand netto-inkomsten had en dat hij geen ander bewijsstuk overlegde; zij voerde aan dat haar eigen inkomsten in 1996 64.452 BEF netto per maand bedroegen maar dat zij sinds 1 oktober 1999 om
gezondheidsredenen "nog maar vier vijfde van een volledige arbeidstijd werkt", waardoor
zij per maand twaalfduizend BEF netto minder verdiende; zij betoogde voorts dat de kos-
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ten van de studies van S. gestaafd waren door de stukken uit het dossier en voor het academiejaar 1997-1998 en 484.718 BEF bedroegen; zij verzocht de rechtbank om de kosten
op grond van naar die stukken vast te stellen op een gemiddeld bedrag van veertigduizend
BEF per maand voor het jaar 1998-1999; uit de vergelijking van de inkomsten van de partijen, uit de lasten voor de opvoeding van S. en uit de omstandigheid dat verweerder geen
gebruik maakte van zijn recht op persoonlijk contact - wat aan de ouder die het kind onder
zijn hoede heeft een bijkomende last oplegt - leidde zij af dat haar aanspraak om verweerders bijdrage te laten vaststellen op twintigduizend BEF per maand gegrond was.
Het bestreden vonnis wijst de beweringen van eiseres betreffende de kosten van de universitaire studies van S. niet af en betreffende het feit dat verweerder geen gebruik maakt
van zijn recht op persoonlijk contact, beperkt het zich ertoe de levensstandaard van de
partijen te omschrijven als "elk van hun kant comfortabel" en te beslissen dat de rechtbank "ieders inkomsten en lasten niet in detail hoeft na te gaan"; bijgevolg miskent het
zijn wettelijk opdracht die erin bestaat de bijdrage van elk van de ouders, naar evenredigheid van hun middelen te bepalen (schending van artikel 203 van het Burgerlijk
Wetboek).
Aangezien het bestreden vonnis de argumentering van eiseres over de universitaire studies van S., over de omvang van verweerders inkomsten in verhouding tot de hare en over
de omstandigheid dat verweerder geen gebruik maakte van zijn recht op persoonlijk contact, wat aan de ouder die het kind onder zijn hoede heeft een bijkomende last oplegt, niet
uitsluit, is zijn beslissing om verweerders bijdrage vast te stellen op slechts elfduizend
zeshonderd BEF per maand, op zijn minst niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 1288, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, zoals het van toepassing is sinds 7 juli 1997, de bijdrage van elk van beide
echtgenoten in het levensonderhoud, de opvoeding en de passende opleiding van
de kinderen, die vóór de echtscheiding door onderlinge toestemming is overeengekomen conform het eerste lid, sub 3° van dat artikel, na de echtscheiding kan
worden herzien door de bevoegde rechter, wanneer nieuwe omstandigheden buiten de wil van de partijen hun toestand of die van de kinderen ingrijpend wijzigen;
Dat uit die bepaling volgt dat, behoudens het geval dat de respectieve bijdrage
van de ouders degene die de hoede over de kinderen heeft, ongeacht de oorzaak,
niet meer in staat stelt, om gelet op zijn vermogen en op die bijdrage, te zorgen
voor het levensonderhoud, de opvoeding en de opleiding waarop zij recht hebben, die bijdrage slechts herzien kan worden wanneer zich nieuwe omstandigheden buiten de wil van de partijen voordoen;
Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt, eensdeels, "dat het van wezenlijk belang is acht te slaan op de omstandigheid dat (de) overeenkomsten
(vóór de echtscheiding door onderlinge toestemming van de partijen) gesloten
zijn voor een notaris, d.w.z. in tegenwoordigheid van en met het advies van een
ervaren jurist van wie (niet) kan worden betwijfeld dat hij (hen) naar behoren
heeft ingelicht over de draagwijdte van hun respectieve verbintenissen in het
raam van d(i)e overeenkomsten (...) die toen onverbrekelijk waren" en "dat, in
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die context, moet worden geoordeeld dat, indien in de overeenkomsten bepaalde
toestanden niet werden voorzien, dat gebeurd is omdat de partijen dat niet wilden, zodat een bewust weglaten van desbetreffende vooruitzichten niet mag worden gelijkgesteld met gebrek aan vooruitziendheid", anderdeels, dat de omstandigheid dat de dochter van de partijen universitaire studies heeft aangevat en
voortgezet "gewoonlijk inherent (was) aan de evolutie en de te voorziene ontwikkeling van de behoeften van dat (kind) in een milieu zoals (het hunne)";
Dat uit die overwegingen volgt dat, volgens de zienswijze van de appèlrechters, de partijen bij het sluiten van de overeenkomsten vóór hun echtscheiding
door onderlinge toestemming, het bedrag van verweerders bijdrage in het levensonderhoud en de opvoeding van hun dochter vastgesteld hebben met inachtneming van de omstandigheid dat zij normalerwijze universitaire studies zou kunnen voleindigen;
Dat het bestreden vonnis, aangezien het aldus vastgesteld heeft dat de wilsovereenstemming van de partijen die omstandigheid betrof, naar recht heeft kunnen oordelen dat zij geen nieuwe omstandigheid buiten hun wil was in de zin van
voornoemd artikel 1288, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat, voor het overige, het bestreden vonnis, aangezien het oordeelt dat eiseres niet in de onmogelijkheid verkeerde om het kind dat zij onder
haar hoede had het noodzakelijke levensonderhoud en de noodzakelijke opvoeding te verzekeren, zijn beslissing om de vordering tot verhoging van de litigieuze bijdrage voor de periode van 7 juli 1997 tot 1 september 1998 te verwerpen,
naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat dit onderdeel, aangezien de beslissing van het bestreden
vonnis naar recht is verantwoord door de redenen waartegen het eerste onderdeel
tevergeefs opkomt, niet tot cassatie kan leiden, geen belang vertoont en dus niet
ontvankelijk is;
2. Tweede middel
Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt dat er grond bestaat om de litigieuze bijdrage vanaf 1 september 1998 te herzien;
Overwegende dat, wanneer voldaan is aan de voorwaarden waaronder de beschikkingen die de ouders, vóór hun echtscheiding door onderlinge toestemming,
vastgelegd hebben met betrekking tot hun respectieve bijdrage in het levensonderhoud, de opvoeding en de passende opleiding van de kinderen, na de echtscheiding kunnen worden herzien door de bevoegde rechter, deze niet verplicht
is die bijdrage vast te stellen naar evenredigheid van de middelen van de partijen,
maar met alle omstandigheden van de zaak rekening mag houden;
Dat het middel, in zoverre dit het tegendeel aanvoert, faalt naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, het bestreden vonnis, door te vermelden
"dat uit het onderzoek van het respectieve dossier van de partijen blijkt dat beiden een comfortabel leven leiden zodat de rechtbank (ieders) inkomsten en lasten
niet in detail hoeft na te gaan", de in het middel aangewezen conclusie van eise-
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res beantwoordt door de wijze waarop de appèlrechters de omstandigheden van
de zaak hebben beoordeeld daartegenover te plaatsen;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
9 december 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Draps.

Nr. 605
1° KAMER - 10 december 2004

BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN —
KREDIETVERRICHTINGEN - WET OP HET CONSUMENTENKREDIET - AANVRAAG
KREDIETOVEREENKOMST - INFORMATIEPLICHT - BEWIJSLAST VAN HET IN GEBREKE BLIJVEN.
Op de kredietgever rust de verplichting tot onderzoek naar de informatie over de financiële
toestand en de terugbetalingsmogelijkheden van de consument die een
kredietovereenkomst aanvraagt; de bewijslast dat de kredietgever in gebreke is gebleven
rust op de consument, onverminderd de verplichting van de kredietgever om, binnen de
wettelijk bepaalde grenzen, tot het bewijs bij te dragen 1. (Artt. 11 en 15 Wet 12 juni 1991
op het Consumentenkrediet)
(EUROPABANK N.V. T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. C.03.0143.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 2 mei 2001 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ieper.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
1 A.D. BOONE, "La loi relative au crédit à la consommation et ses lois périphériques" in G.A. D AL
(ed.), Le crédit à la consommation, Editions du jeune barreau de Bruxelles 1997, nr. 31; D.
BLOMMAERT en F. NICHELS, "Kroniek van het consumentenkrediet (1995-1998)", T.B.H. 2000, (90) nr.
23; P. LETTANY, Het consumentenkrediet De Wet van 12 juni 1991, Kluwer 1993, nr. 83bis; E.
WYMEERSCH, M. DAMBRE en K. TROCH, "Overzicht van rechtspraak Privaat bankrecht 1992-1998",
T.P.R. 1999, (1779) nr. 83.
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Geschonden wettelijke bepalingen
(...)
- de artikelen 1315, 1319, 1320, 1322, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 10, 11, 15 en 92, inzonderheid eerste alinea, 1° en tweede alinea van de
wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, voor hun wijziging door de wet van 10
augustus 2001.
Aangevochten beslissingen
Het aangevochten vonnis verklaart het hoger beroep van eiseres ongegrond.
Het bevestigt in al zijn beschikkingen het vonnis op 8 februari 2000 gewezen door de
Vrederechter te Wervik, dat de verweerders ontslaat van de nalatigheidsintresten en het
door de verweerders verschuldigde bedrag vermindert tot het ontleende bedrag, mits behoud van het voordeel van de betaling in termijnen.
Het bestreden vonnis steunt op de volgende redenen:
"1. Tevergeefs voert NV Europabank (eiseres) aan dat het bewijs zou zijn geleverd dat
zij op actieve wijze de solvabiliteit van E. en J. D.-N. (verweerders) zou hebben onderzocht.
(...) Evenwel kan de argumentatie van NV Europabank geenszins overtuigen waar zij
stelt dat, ernaar gevraagd, E. en J. D.-N. mondeling zouden hebben verklaard dat zij geen
andere kredieten hadden.
Van een bank kan en mag niet worden verwacht dat zij zich tevreden stelt met zogezegde 'mondelinge verklaringen' die door kandidaat-kredietnemers worden afgelegd. In tegenstelling tot hetgeen NV Europabank voorhoudt, rust de bewijslast van de actieve onderzoeksplicht op haarzelf. De tekst van de artikelen 10 en 15 van de wet op het consumentenkrediet is immers duidelijk.
'De consument die een kredietovereenkomst aanvraagt, moet, op verzoek van de kredietgever of de kredietbemiddelaar, de juiste en volledige informatie verstrekken die de
kredietgever of de kredietbemiddelaar noodzakelijk achten om de financiële toestand en
de terugbetalingsmogelijkheden van de consument te beoordelen' (artikel 10).
'De kredietgever mag slechts een kredietaanbod voorleggen wanneer hij, gelet op de gegevens waarover hij beschikt of zou moeten beschikken, onder meer op basis van de raadpleging geregeld bij artikel 71, en op basis van de informatie bedoeld in artikel 10, redelijkerwijze moet aannemen dat de consument in staat zal zijn de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst na te komen' (artikel 15).
NV Europabank legt geen schriftelijk document neer, noch brengt zij enig ander bewijselement naar voren dan haar eigen bewering dat zij een mondelinge vraag zou hebben
gesteld naar het bestaan van andere kredieten, waarop E. en J. D.-N. onderling (lees: mondeling) zouden hebben geantwoord dat er geen waren.
NV Europabank voldoet derhalve niet aan de bewijslast wat haar verplichting tot actief
onderzoek van de kredietwaardigheid van E. en J. D.-N. betreft op het ogenblik van het
afsluiten van de lening op afbetaling.
De eerste rechter heeft derhalve terecht artikel 92, 1° van de wet op het consumentenkrediet toegepast.
2. Artikel 92, 1° van de wet op het consumentenkrediet voorziet enkel in de mogelijkheid, niet in de verplichting tot ontslag van het geheel of een gedeelte van de nalatigheidsintresten, en van de vermindering tot het ontleende bedrag.
De onvoorzichtige wijze waarop NV Europabank krediet heeft verleend aan E. en J. D.-
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N. verantwoordt - in de concrete omstandigheden die eigen zijn aan de thans voorliggende
betwisting - het volledige ontslag van nalatigheidsintresten alsook de vermindering van
het verschuldigde bedrag tot het ontleende bedrag.
Zoals artikel 92, 1°, laatste lid, bepaalt, behouden E. en J. D.-N. het voordeel van de betaling in termijnen.
De eerste rechter heeft derhalve E. en J. D.-N. geheel terecht veroordeeld tot betaling
van:
- het op 8 februari 2000 reeds vervallen bedrag van 192.000 BEF, waarvan het reeds
betaalde bedrag van 112.290 BEF in mindering diende te worden gebracht, hetzij 79.710
BEF als reeds vervallen saldo;
- de rest van het ontleende bedrag, zijnde 293.000 BEF in afkortingen van 8.000 BEF
per maand vanaf 1 maart 2000".
Grieven
1. Eerste grief:
schending van de artikelen 1315, in het bijzonder lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, 870
van het Gerechtelijk Wetboek en 10, 11, 15 en 92, inzonderheid eerste alinea, 1° en tweede alinea van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, voor hun wijziging
door de wet van 10 augustus 2001.
Artikel 10 van de wet op het consumentenkrediet luidt als volgt: "De consument die
een kredietovereenkomst aanvraagt, moet, op verzoek van de kredietgever of de kredietbemiddelaar, de juiste en volledige informatie verstrekken die de kredietgever of de kredietbemiddelaar noodzakelijk achten om de financiële toestand en de terugbetalingsmogelijkheden van de consumenten te beoordelen".
Krachtens artikel 15 mag de kredietgever "slechts een kredietaanbod voorleggen wanneer hij, gelet op de gegevens waarover hij beschikt of zou moeten beschikken, onder
meer op basis van de raadpleging geregeld bij artikel 71, en op basis van de informatie bedoeld in artikel 10, redelijkerwijze moet aannemen dat de consument in staat zal zijn de
verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst na te komen".
Krachtens beide bepalingen rust op de kredietgever een actieve onderzoeksplicht naar
de kredietwaardigheid van de consument.
Die verplichting is een middelverbintenis. Het behoort tot de schuldeiser van een middelverbintenis, met name de consument, niet enkel het bestaan van de verbintenis maar
ook de niet-uitvoering of de gebrekkige uitvoering ervan door de schuldenaar - de kredietgever - aan te tonen.
Door te stellen dat de bewijslast van de actieve onderzoeksplicht op eiseres rust in haar
hoedanigheid van kredietgever, verantwoordt het bestreden vonnis bijgevolg zijn beslissing niet naar recht en schendt het de door dit onderdeel van het middel beoogde bepalingen van de wet op het consumentenkrediet alsook de artikelen 1315 van het Burgerlijk
Wetboek, in het bijzonder lid 1 en 870 van het Gerechtelijk Wetboek krachtens dewelke
diegene die een feit aanvoert het bewijs ervan moet leveren.
2. Tweede grief:
schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Er is schending van de bewijskracht van een stuk, wanneer de rechter beweert dat het
iets inhoudt dat het niet inhoudt of dat het iets niet inhoudt dat het wel inhoudt, zodat de
interpretatie van dit stuk onverenigbaar is met de bewoordingen ervan.
Het dossier van stukken neergelegd door eiseres voor de rechter in hoger beroep die
hiermee rekening mocht houden, bevat de raadpleging door eiseres van de negatieve centrales van de Koninklijke Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) en de Verbruikers-
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krediet-Centrale van de Nationale Bank van België (VKC). Zoals aangevoerd in de derde
grief werd dit stuk voor de beroepsrechter ingeroepen.
De inventaris door eiseres samen met haar dossier neergelegd voor de appelrechter
maakt, onder het nummer 7 getiteld "stukken solvabiliteitsonderzoek lening", ook melding van "BVK raadpleging" (stuk nr. 7, 3e streepje) en van "VKC raadpleging" (stuk nr.
7, 4e streepje).
Het bestreden vonnis stelt uitdrukkelijk dat "het bundel en de stukken van (eiseres)
werden ingezien" (vonnis, p. 1, voorlaatste lid).
Door te stellen dat "(eiseres) geen schriftelijk document neer(legt), noch (...) zij enig
nader bewijselement naar voren (brengt) dan haar eigen bewering dat zij een mondelinge
vraag zou hebben gesteld naar het bestaan van andere kredieten, waarop E. en J. D.-N.
mondeling zouden hebben geantwoord dat er geen waren", beweert het bestreden vonnis
aldus dat de stukken van het dossier van eiseres en de inventaris ervan iets niet inhouden
dat deze wel inhouden, zodat de interpretatie van de stukken en de inventaris ervan onverenigbaar is met hun bewoordingen.
Aldus werd de eraan toekomende bewijskracht en derhalve de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek geschonden.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 10 van de wet van 12 juni 1991 op het
consumentenkrediet, de consument die een kredietovereenkomst aanvraagt, op
verzoek van de kredietgever of de kredietbemiddelaar, de juiste en volledige informatie moet verstrekken die de kredietgever of de kredietbemiddelaar noodzakelijk achten om de financiële toestand en de terugbetalingsmogelijkheden van
de consument te beoordelen;
Dat, krachtens artikel 11 van dezelfde wet, de kredietgever en de kredietbemiddelaar verplicht zijn:
1. de consument op een juiste en volledige manier alle noodzakelijke informatie te verschaffen in verband met de beoogde kredietovereenkomst;
2. voor de kredietovereenkomsten die zij gewoonlijk aanbieden of waarvoor
zij gewoonlijk bemiddelen, het krediet te zoeken dat qua soort en bedrag het best
is aangepast, rekening houdende met de financiële toestand van de consument op
het ogenblik van het sluiten van de kredietovereenkomst;
Dat, krachtens het te dezen toepasselijk artikel 15 van dezelfde wet, de kredietgever slechts een kredietaanbod mag voorleggen wanneer hij, gelet op de gegevens waarover hij beschikt of zou moeten beschikken, onder meer op basis van
de raadpleging geregeld door artikel 71, en op basis van de informatie bedoeld in
artikel 10, redelijkerwijze moet aannemen dat de consument in staat zal zijn de
verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, na te leven;
Overwegende dat uit de samenhang van deze bepalingen volgt dat de consument en de kredietgever wederzijds tot een juiste en volledige informatie verplicht zijn en dat op de kredietgever de verplichting tot onderzoek naar de informatie over de financiële toestand en de terugbetalingsmogelijkheden van de consument, rust;
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Dat de bewijslast van het in gebreke blijven door de kredietgever van zijn verplichtingen op de consument rust, onverminderd de verplichting van de kredietgever bij te dragen tot het bewijs binnen de wettelijk bepaalde grenzen;
Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt dat:
1. de bewijslast van de actieve onderzoeksplicht op eiseres rust;
2. eiseres, die geen schriftelijk document neerlegt noch enig ander bewijselement dan haar eigen bewering dat zij een mondelinge vraag aan de verweerders
zou hebben gesteld naar het bestaan van een ander krediet, waarop door de verweerders negatief werd geantwoord, niet voldoet aan de bewijslast betreffende
haar verplichting tot actief onderzoek van de kredietwaardigheid van de verweerders op het ogenblik van het afsluiten van de lening op afbetaling;
Overwegende dat het bestreden vonnis dat op grond van deze redenen beslist
artikel 92, 1° van de wet van 12 juni 1991 op de lening op afbetaling die tussen
de partijen was gesloten, toe te passen, de bewijslast ter zake miskent en de in
het onderdeel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigd vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne, zitting houdende in hoger beroep.
10 december 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. De Gryse.

Nr. 606
1° KAMER - 10 december 2004

NATUURRAMP - RECHTSTREEKSE, MATERIËLE EN ZEKERE SCHADE TOEPASSING.
Schade met betrekking tot ongeboren dieren is niet de rechtstreekse, materiële en zekere
schade die, veroorzaakt door een natuurramp, aanleiding geeft tot een financiële
tegemoetkoming van de Staat1. (Art. 1, §1 Wet 12 juli 1976)
(BELGISCHE STAAT - Minister van Binnenlandse Zaken T. D. e.a.)

1 Zie Cass., 5 okt. 2000, A.R. C.98.0448.F, nr. 521 en de conclusie van adv.-gen. H ENKES; 7 juni
2002, A.R. C.00.0630.F, nr. 346.
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ARREST

(A.R. C.03.0155.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 februari 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
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.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 1, §1 van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, bepaalt dat de rechtstreekse, materiële en zekere schade aan private lichamelijke
goederen, roerende en onroerende goederen, aanleiding geeft tot een financiële
tegemoetkoming van de Staat;
Dat, krachtens artikel 3, a, 5° van dezelfde wet, in geval van algemene ramp,
alleen tot financiële tegemoetkoming aanleiding kan geven, de schade aan de andere lichamelijke, onroerende of roerende goederen, met uitsluiting van de fondsen en speciën, als deze goederen in België aangewend worden:
- hetzij door de uitbating van een nijverheids-, ambachts-, handels-, land- of
tuinbouwonderneming;
- hetzij door de uitoefening van elk ander beroep;
- hetzij voor de bedrijven van een openbare instelling, van een instelling van
openbaar nut of van een vereniging zonder winstgevend doel;
Dat dit artikel voorts bepaalt dat de aldus bepaalde goederen de producten van
de uitbating van het beroep of van de hierboven bedoelde bedrijvigheden omvatten;
Overwegende dat, blijkens de memorie van toelichting van de wet, de schade
betrekking moet hebben op lichamelijke goederen die een materieel bestaan hebben en de schade bovendien rechtstreeks, materieel en zeker moet zijn;
Dat de schade met betrekking tot ongeboren dieren niet de rechtstreekse materiële en zekere schade uitmaakt bedoeld door de wetgever;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat:
1. ongeboren biggen lichamelijke goederen zijn die een materieel bestaan hebben en de schade wegens doodgeboorte een rechtstreekse materiële en zekere
schade is in de zin van artikel 1 van de rampenschadewet;
2. bij de begroting van de schadepost 5, het kostenverlies dat wordt geleden
opdat herlopen zeugen opnieuw drachtig worden van een vrucht voor evenveel
dagen als de verlopen vrucht, rekening werd gehouden met het abortuspercentage van 2 procent;
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Dat het zodoende zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigd arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
10 december 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 607
1° KAMER - 10 december 2004

ADVOCAAT - TUCHTZAAK - RAAD VAN DE ORDE - STAFHOUDER - ONDERZOEK VAN DE
ZAAK - DELEGATIE.
Indien de stafhouder van de Nederlandstalige Orde van advocaten bij de balie te Brussel
oordeelt dat een tuchtzaak een onderzoek vergt, mag hij, indien hij de tuchtzaak niet zelf
onderzoekt, enkel een lid van de raad van de Orde aanstellen om de tuchtzaak te
onderzoeken; als het aangestelde lid geen deel meer uitmaakt van de raad van de Orde
mag de stafhouder hem niet gelasten het onderzoek voort te zetten1. (Artt. 456 en 457
Ger.W.; Art. 331 van de deontologische regelen en huishoudelijk reglement van de
Nederlandstalige Orde van advocaten bij de balie te Brussel)
(K. T. Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Brussel)

ARREST

(A.R. D.04.0007.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing van de tuchtraad van beroep
van de balies van het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Brussel van 29
maart 2004.
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.
1 Zie Cass., 7 juni 1996, A.R. D.95.0028.F.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 456 en 457 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 331 van de "Deontologische Regelen en Huishoudelijk Reglement" van de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel, zoals van toepassing sedert 31 augustus 2000 en voor zoveel als nodig artikel 338 van deze deontologische regelen, zoals
van toepassing vóór die datum.
Aangevochten beslissingen
Eiser komt op tegen de bestreden beslissing in zoverre zijn hoger beroep daarin ongegrond wordt verklaard en de beroepen beslissing van de raad van de Orde van 28 april
2003 wordt bevestigd, waarbij de tuchtrechtelijke tenlasteleggingen bewezen worden verklaard en eiser hiervoor als straf gedurende één jaar van het tableau wordt geschorst,
waarbij tevens wordt bepaald dat hij gedurende die periode geen recht heeft om deel te
nemen aan de verkiezingen van de stafhouder, vice-stafhouder en de leden van de raad
van de orde, hetzij door het uitbrengen van een stem, hetzij door kandidaatstelling. De
tuchtraad van beroep baseert zich daarbij onder meer op de volgende overwegingen:
"(...) Geldende regelgeving;
Krachtens artikel 457 Ger. W. neemt de raad van de Orde door toedoen van de stafhouder kennis van de tuchtzaken, hetzij ambtshalve, hetzij op klacht, hetzij op schriftelijke
aangifte door de procureur-generaal;
Het initiatiefrecht tot het al dan niet instellen van een tuchtzaak tegen een advocaat berust uitsluitend bij de stafhouder die daarin noch partij noch rechter is;
Het gebruikelijke onderzoek door de stafhouder - van hetwelk terloops melding wordt
gemaakt in artikel 461 Ger. W - is aan geen enkel wettelijk voorschrift onderworpen. De
in de huishoudelijke reglementen van de Orden uitgewerkte tuchtrechtelijke procedures en
meer in het bijzonder de bepaling volgens dewelke bij de stafhouder door een verslaggever schriftelijk verslag moet worden uitgebracht zijn niet voorgeschreven op straffe van
nietigheid (Cass., 17 maart 1988, A.C. 1987-88, 937);
Hetzelfde principe geldt ten aanzien van de hoedanigheid van de verslaggever die eventueel door de stafhouder kan worden belast met de uitvoering van een aan de beslissing
van de stafhouder tot het al dan niet aanhangig maken van een tuchtzaak voorafgaand
voorbereidend onderzoek alsmede de wijze waarop de betrokken advocaat op de hoogte
wordt gesteld van het instellen van een onderzoek door een door de stafhouder aangestelde verslaggever;
(...) Toetsing van de regelgeving aan de door (eiser) ingeroepen middelen inzake de
aangevoerde onregelmatigheid van het gevoerde tuchtonderzoek;
Artikel 331 van de deontologische regelen en huishoudelijk reglement van de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel waarop (eiser) zich beroept bepaalt:
'Art. 331 indien de stafhouder oordeelt dat een tuchtzaak een onderzoek vergt, dan
brengt hij de betrokken advocaat hiervan schriftelijk op de hoogte. Hij onderzoekt de zaak
en treedt op als verslaggever of hij kan een lid van de raad van de Orde gelasten met het
onderzoek en hem aanstellen tot verslaggever. De stafhouder en de verslaggever nemen
geen deel aan het beraad noch aan de uitspraak'.
De tuchtraad van beroep kan als algemene opmerking het standpunt bijtreden dat wanneer door een Orde van advocaten bijkomende procedureregels inzake de tuchtrechtspleging worden uitgewerkt haar organen erop dienen toe te zien dat zij worden nageleefd;
Het door (eiser) ontwikkeld argument dat het gevoerde tuchtonderzoek onregelmatig
zou zijn omdat de verslaggever Mr. P.C. niet langer de hoedanigheid van lid van de raad
van de Orde had op het ogenblik dat hij met een onderzoek van bijkomende dossiers of

2006

HOF VAN CASSATIE

10.12.04 - Nr. 607

volgens (eiser) met een nieuw onderzoek nr. 121bis werd belast, faalt evenwel in rechte
en in feite;
- in rechte: de in de deontologische regelen en huishoudelijk reglement ('DRHR') van
de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel uitgewerkte regels inzake de
wijze van aanstelling van een eventuele verslaggever (en de wijze waarop het aan de beslissing van de Stafhouder voorafgaande voorbereidend onderzoek wordt gevoerd) zijn
niet voorgeschreven op straffe van nietigheid (Cass., 17 maart 1988, supra, o.c.);
- in feite:
- op het ogenblik dat Mr. P.C. in 1998 voor het eerst als verslaggever werd aangesteld
om een tuchtonderzoek nr. 121 uit te voeren was hij wel degelijk lid van de raad van de
Orde;
- in tegenstelling tot wat door (eiser) wordt aangevoerd blijkt nergens dat een eerste in
(men leze: 1998) opgestart tuchtonderzoek werd afgesloten; Mr. P.C. heeft weliswaar een
eerste verslag uitgebracht maar er is geen enkel stuk dat erop wijst dat de stafhouder daaropvolgend een beslissing heeft genomen dat er geen aanleiding zou zijn tot het instellen
van een tuchtzaak; uit de gegevens blijkt integendeel dat naar aanleiding van nieuwe dossiers Mr. P.C. verzocht werd het onderzoek met hetwelk hij werd belast verder te zetten;
in tegenstelling tot wat door (eiser) wordt gesteld is er geen 'nieuwe tuchtzaak nr. 121 bis'
maar een door de stafhouder opgestart gebruikelijk tuchtonderzoek waarvan het voorwerp
naar aanleiding van nieuwe dossiers werd uitgebreid;
Het zou weinig wenselijk geweest zijn en het aan de beslissing van de stafhouder voorafgaand gebruikelijk onderzoek niet ten goede komen, indien omwille van het feit dat een
initieel aangestelde verslaggever in de loop van het onderzoek niet langer lid is van de
raad van de Orde, zou moeten worden overgegaan tot aanstelling van een nieuwe verslaggever (lid van de raad van de Orde);
In ieder geval geldt dat er geen op straffe van nietigheid voorgeschreven procedureregel
werd geschonden en het terzake door (eiser) aangevoerde middel inzake het gebrek aan
hoedanigheid van Mr. P.C. om als verslaggever een tuchtonderzoek uit te voeren ongegrond is" (randnrs. 1.2.1 en 1.2.2 op p. 6-7 van de bestreden beslissing).
Grieven
Een tuchtrechtelijk onderzoek kan slechts rechtsgeldig worden gevoerd door instanties
die daartoe door of krachtens de wet zijn aangesteld. Dienaangaande worden deontologische inbreuken, begaan door een advocaat, overeenkomstig artikel 456 van het Gerechtelijk Wetboek tuchtrechtelijk beteugeld en bestraft door de raad van de Orde. De desbetreffende tuchtzaken worden, overeenkomstig artikel 457 van het Gerechtelijk Wetboek, door
de stafhouder bij de raad van de Orde aanhangig gemaakt.
In dit verband kan de stafhouder, alvorens de zaak bij de tuchtraad aanhangig te maken,
een onderzoek instellen. Deze bevoegdheid van de stafhouder vloeit noodzakelijk voort
uit artikel 457 van het Gerechtelijk Wetboek, waarin wordt bepaald dat een tuchtzaak uitsluitend "door toedoen van de stafhouder" bij de tuchtraad aanhangig kan worden gemaakt.
Het desbetreffende voorafgaande onderzoek kan door de stafhouder evenwel ook worden toevertrouwd aan een lid van de raad van de Orde, die krachtens het voormelde artikel
456 immers de enige bevoegde tuchtinstantie is. Dit laatste wordt bevestigd door het te
dezen toepasselijke artikel 331 van de "Deontologische Regelen en Huishoudelijk Reglement" van de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel, dat o.m. voorschrijft dat de stafhouder in voorkomend geval de zaak onderzoekt en optreedt als verslaggever ofwel "een lid van de raad van de Orde (kan) gelasten met het onderzoek en
hem aanstellen tot verslaggever".

Nr. 607 - 10.12.04

HOF VAN CASSATIE

2007

De tuchtraad van beroep kon te dezen dan ook niet wettig ervan uitgaan dat de stafhouder het onderzoek in de onderhavige zaak kon laten uitvoeren door een advocaat die geen
lid meer is van de raad van de Orde. Hierdoor schendt de tuchtraad van beroep immers de
artikelen 456 en 457 van het Gerechtelijk Wetboek evenals artikel 331 van de "Deontologische Regelen en Huishoudelijk Reglement" van de Nederlandse Orde van advocaten bij
de balie te Brussel.
In dit verband merkt de tuchtraad van beroep niet pertinent op dat de mogelijkheid voor
de stafhouder om een lid van de raad van de Orde te gelasten met het tuchtonderzoek, niet
op straffe van nietigheid is voorgeschreven. Een tuchtrechtelijk onderzoek kan immers
hoe dan ook slechts rechtsgeldig worden gevoerd door instanties die daartoe door of
krachtens de wet zijn aangesteld: te dezen blijkt uit de artikelen 456 en 457 van het Gerechtelijk Wetboek en uit het voormelde artikel 331 dat een advocaat die geen lid is van
de raad van de Orde, geen rechtsgeldig tuchtonderzoek kan voeren lastens een confrater.
Voorts merkt de tuchtraad van beroep evenmin pertinent op dat Mr. P.C. reeds in 1998
"voor het eerst" werd aangesteld als verslaggever en dat hij dienvolgens, niettegenstaande
hij "in de loop van het onderzoek niet langer lid (was) van de raad van de Orde", het
tuchtonderzoek kon voortzetten. De omstandigheid dat het tuchtonderzoek waarmee Mr.
P.C. in 1998 werd belast en het tuchtonderzoek dat tot de thans bestreden beslissing heeft
geleid volgens de tuchtraad van beroep in feite als dezelfde tuchtzaak moet worden beschouwd, kan immers geen afbreuk doen aan de omstandigheid dat er geen daden van
tuchtonderzoek kunnen worden gesteld door een advocaat die geen lid is van de raad van
de Orde - ook al was de met het onderzoek belaste advocaat op het ogenblik van zijn aanstelling wèl lid van de raad van de Orde.
Te dezen blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan dat Mr. P.C. deel
uitmaakte van de raad van de Orde in de gerechtelijke jaren 1997-98, 1998-99 en 19992000, doch vanaf het gerechtelijk jaar 2000-2001 geen lid meer was van de raad van de
Orde. Eén en ander werd overigens door geen van de partijen, noch door de tuchtraad van
beroep in de bestreden beslissing, betwist.
Aldus staat vast dat het tuchtonderzoek waarop de tuchtraad van beroep de bestreden
beslissing baseert, o.m. onderzoekshandelingen bevat die werden gesteld door Mr. P.C.
als verslaggever op een ogenblik dat deze laatste geen deel meer uitmaakte van de raad
van de Orde. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt immers onder
meer dat eiser door verslaggever Mr. P.C. op 16 januari 2002 en op 12 december 2002
werd gehoord (cf. de stukken 10 en 25 van punt I van de inventaris der stukken" van het
tuchtdossier nr. 121). De tuchtraad van beroep verwijst te dezen overigens uitdrukkelijk
naar het verhoor van 12 december 2002 (tweede alinea van p. 8 van de bestreden beslissing).
Hieruit volgt dat door te oordelen dat het tuchtonderzoek minstens gedeeltelijk kon
worden gevoerd door een verslaggever die geen lid (meer) was van de raad van de Orde,
de tuchtraad van beroep dan ook de artikelen 456 en 457 van het Gerechtelijk Wetboek en
artikel 331 van de "Deontologische Regelen en Huishoudelijk Reglement" van de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel, zoals van toepassing sedert 31 augustus
2000, en voor zoveel als nodig artikel 338 van deze deontologische regelen, zoals van toepassing vóór die datum, schendt.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 456 van het Gerechtelijk Wetboek de raad
van de Orde opdracht heeft om de eer van de Orde van advocaten op te houden,
de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die aan hun beroep
ten grondslag liggen, te handhaven, de inbreuken daarop en de tekortkomingen
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tuchtrechtelijk te beteugelen of te straffen, onverminderd het optreden van de
rechtbanken, indien daartoe grond bestaat;
Dat, krachtens artikel 457 van hetzelfde wetboek, de raad van de Orde door
toedoen van de stafhouder kennis neemt van de tuchtzaken, hetzij ambtshalve,
hetzij op klacht, hetzij op schriftelijke aangifte door de procureur-generaal;
Dat, krachtens artikel 331 van de deontologische regelen en huishoudelijk reglement van de Nederlandstalige Orde van advocaten bij de balie te Brussel, indien de stafhouder oordeelt dat een tuchtzaak een onderzoek vergt, hij de betrokken advocaat hiervan schriftelijk op de hoogte brengt, de zaak onderzoekt en als
verslaggever optreedt of een lid van de raad van de Orde kan gelasten met het
onderzoek en hem tot verslaggever aanstellen;
Overwegende dat uit de samenhang van die bepalingen volgt dat wanneer de
stafhouder van de Nederlandse Orde van advocaten te Brussel, een tuchtzaak niet
zelf onderzoekt, hij enkel een lid van de raad van de Orde mag aanstellen om de
tuchtzaak te onderzoeken;
Dat hieruit ook volgt dat als het aangestelde lid geen deel meer uitmaakt van
de raad van de Orde, de stafhouder hem niet mag gelasten een onderzoek verder
te zetten;
Overwegende dat de bestreden beslissing vaststelt dat:
1. mr. P.C. in 1998 voor het eerst als verslaggever werd aangesteld om een
tuchtonderzoek nr. 121 uit te voeren, hij lid was van de raad van de Orde en nergens uit blijkt dat dit eerste tuchtonderzoek werd afgesloten en geen enkel stuk
erop wijst dat de stafhouder een beslissing heeft genomen dat er geen aanleiding
zou zijn tot het instellen van een tuchtzaak;
2. er geen nieuwe tuchtzaak nr. 121bis is, maar een door stafhouder opgestart
gebruikelijk tuchtonderzoek waarvan het voorwerp naar aanleiding van nieuwe
dossiers werd uitgebreid;
3. het weinig wenselijk zou geweest zijn en het aan de beslissing van de stafhouder voorafgaand gebruikelijk onderzoek niet ten goede komt, indien omwille
van het feit dat een initieel aangestelde verslaggever in de loop van het onderzoek niet langer lid is van de raad van de Orde, zou moeten worden overgegaan
tot de aanstelling van een nieuwe verslaggever, lid van de raad van de Orde;
Overwegende dat de bestreden beslissing op grond van deze redenen zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
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;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar de tuchtraad van beroep van de balies van het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Brussel, anders samengesteld;
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10 december 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: mevr. Bourgeois – Andersluidende conclusie2 van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 608
3° KAMER - 13 december 2004

1º ARBEIDSONGEVAL — OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS ARBEIDSRECHTBANK - BEVOEGDHEID - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID - GRENZEN - SLACHTOFFER BEPALINGEN DIE HET STATUUT REGELEN - TOEPASSING.
2º ARBEIDSONGEVAL — RECHTSPLEGING — ALGEMEEN - BEVOEGDHEID VOLSTREKTE BEVOEGDHEID - ARBEIDSRECHTBANK - GRENZEN - OVERHEIDSPERSONEEL.
BIJZONDERE REGELS - SLACHTOFFER - BEPALINGEN DIE HET STATUUT REGELEN - TOEPASSING.
3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID —
VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) - ARBEIDSRECHTBANK - GRENZEN ARBEIDSONGEVAL - OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS - SLACHTOFFER - BEPALINGEN
DIE HET STATUUT REGELEN - TOEPASSING.
4º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — SOCIAAL
PROCESRECHT (BIJZONDERE REGELS) - BEVOEGDHEID - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID ARBEIDSRECHTBANK - GRENZEN - ARBEIDSONGEVAL - OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE
REGELS - SLACHTOFFER - BEPALINGEN DIE HET STATUUT REGELEN - TOEPASSING.
1º, 2°, 3° en 4° De arbeidsrechtbank neemt geen kennis van de geschillen die geen
betrekking hebben op de toepassing van de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel,
maar die betrekking hebben op de toepassing van de bepalingen die het statuut van het
slachtoffer van een van de voormelde ongevallen regelt1. (Art. 19 Arbeidsongevallenwet
Overheidspersoneel; Artt. 9, tweede lid, 556, tweede lid en 579, 1° Ger.W.)
(PROVINCIE LUIK T. H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.03.0071.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 13 maart 2003 is gewezen
door het Arbeidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Het middel
(...);
2 Het openbaar ministerie was van mening dat bedoeld art. 331 niet op straffe van nietigheid is
voorgeschreven (zie Cass., 17 maart 1988, A.R. 7994, nr. 447) en het cassatiemiddel dus geen doel
kon treffen.
1 Zie Cass., 13 maart 1978, A.C.1978, 816, met concl. adv.-gen. LENAERTS, p. 816.
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IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 19 van de wet van 3 juli 1967 betreffende
de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, alle geschillen met betrekking tot de toepassing van deze wet, ook die over
de vaststelling van het percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid, worden
verwezen naar de rechterlijke overheid die bevoegd is om kennis te nemen van
de vorderingen met betrekking tot de vergoedingen, waarin de wetgeving inzake
herstel van schade uit arbeidsongevallen of uit beroepsziekten voorziet;
Dat, krachtens artikel 579, 1° van het Gerechtelijk Wetboek, de arbeidsrechtbank kennisneemt van de vorderingen betreffende de vergoeding van schade
voortkomende uit arbeidsongevallen, uit ongevallen op de weg van en naar het
werk en uit beroepsziekten;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat het geschil, in hoger beroep, beperkt was tot de vordering die ertoe strekte eiseres te doen veroordelen tot "herstel" van eiseres "in het geheel van haar rechten
(wedden, haardtoelagen, betaald verlof en eindejaarspremies)" en dat verweerster
die vordering grondde op "de bepalingen die haar administratief statuut" regelden en niet op de "bepalingen van de wet [van 3 juli 1967] en [zijn] uitvoeringsbesluiten";
Dat de vordering bijgevolg geen betrekking heeft op de vergoedingen die bepaald zijn in de wetgeving betreffende de vergoeding van schade voortkomende
uit arbeidsongevallen en beroepsziekten;
Dat het arrest, derhalve, in zoverre het oordeelt dat de afwezigheden van verweerster "verband houden met het arbeidsongeval en de klacht hierop betrekking
heeft", de bevoegdheid van het arbeidshof om van de vordering van verweerster
kennis te nemen, niet naar recht verantwoordt;
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.
13 december 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en De Bruyn.
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Nr. 609
3° KAMER - 13 december 2004

1º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING —
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - ALGEMENE RAAD VAN DE VERZEKERING VOOR
GENEESKUNDIGE VERZORGING - RECHTSVORDERING - HOGER BEROEP - DRINGENDE
NOODZAKELIJKHEID - LEIDEND AMBTENAAR VAN DE DIENST VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING BESLISSING - GOEDKEURING - VOORWAARDEN.
2º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZONDERE REGELS) ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - ALGEMENE RAAD VAN DE
VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING - DRINGENDE NOODZAKELIJKHEID - LEIDEND
AMBTENAAR VAN DE DIENST VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING - BESLISSING - GOEDKEURING VOORWAARDEN.
3º VERWIJZING NA CASSATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - ONWETTIG
ONTVANKELIJK VERKLAARD HOGER BEROEP - BESLISSING - CASSATIE - CASSATIE MET VERWIJZING.
1º en 2° Wanneer de leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging, in
geval van dringende noodzakelijkheid, beslist tegen een vonnis hoger beroep in te
stellen, moet dat hoger beroep, met naleving van de voorgeschreven reglementaire
vormvereisten, ter goedkeuring aan de Algemene raad van de verzekering voor
geneeskundige verzorging worden voorgelegd op zijn eerstvolgende vergadering1. (Art.
16, §1, 5° Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 14 juli 1994; Artt. 6 en 7 K.B. 3 juli 1996)
3º Wanneer, in burgerlijke zaken, een beslissing vernietigd wordt omdat ze het hoger
beroep in strijd met de wet ontvankelijk heeft verklaard, wordt de cassatie met verwijzing
uitgesproken2.
(SOLIDARITE MUTUALISTE CHRETIENNE v.z.w. T. R.I.Z.I.V.)

Eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq heeft in substantie gezegd (vertaling):
1. Ik meen dat het eerste onderdeel en het tweede onderdeel van het eerste middel
gegrond zijn.
Om de in het middel uiteengezette redenen, waar ik mij bij aansluit, schendt het
bestreden arrest m.i., in zijn antwoord op het eerste onderdeel, art. 16, § 1, 5° gecoörd. W.
14 juli 1994, en, in zijn antwoord op het tweede onderdeel, art. 16, § 1, 5° van de
voormelde gecoörd. W. en de artt. 6 en 7 K.B. 3 juli 1996.
De toepasselijke regel kan volgens mij als volgt worden samengevat. Uit de
bewoordingen en het verband tussen art. 16, § 1, 5° gecoörd. W. 14 juli 1994 en de artt. 6
en 7 K.B. 3 juli 1994, blijkt dat, wanneer, in geval van dringende noodzakelijkheid, de
leidend ambtenaar beslist tegen een vonnis hoger beroep in te stellen, dat hoger beroep,
met naleving van de voorgeschreven reglementaire vormvereisten, ter goedkeuring aan de
Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging moet worden
voorgelegd op zijn eerstvolgende vergadering.
Tot slot wens ik over het middel nog te preciseren dat het mij, in de stand van de
rechtspleging, uitgesloten lijkt om uit de overwegingen van de memorie van antwoord op
de beslissing van de minister van 31 juli 2001 een eventuele vervanging van redenen af te
leiden. Het bestreden arrest verwijst er op p. 7 weliswaar summier naar, maar verwerpt
overigens elk motief dat eruit zou kunnen worden afgeleid tot staving van de
1 Zie concl. O.M.
2 Ibid.
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ontvankelijkheid van het hoger beroep van het R.I.Z.I.V. Om een eventuele vervanging
van redenen te onderzoeken, zou uw Hof te dezen feitelijke gegevens moeten nagaan,
waarvoor het niet bevoegd is. Die vraag heeft evenwel belang voor een cassatie al dan niet
met verwijzing.
2. In de uiteenzetting van het eerste middel betoogt eiseres immers dat “het hoger
beroep (…) volstrekt niet-ontvankelijk is” en dat “(bijgevolg) de cassatie zonder
verwijzing moet worden uitgesproken”.
Ik deel deze mening niet.
Wanneer, in burgerlijke zaken, een beslissing vernietigd wordt omdat ze het hoger
beroep onwettig ontvankelijk heeft verklaard, wordt de cassatie met verwijzing
uitgesproken3. Cassatie zonder verwijzing moet de uitzondering blijven, omdat ze de
partijen het recht ontzegt het proces, voor de rechter op verwijzing, een nieuwe wending
te laten nemen, terwijl zij in ons recht, in beginsel, vrij beschikken over het geschil4. In
deze zaak in het bijzonder, zou verweerder voor de rechter op verwijzing kunnen betogen
dat het niet helemaal uitgesloten is dat de minister zich in de plaats zou stellen van de
organen van de R.I.Z.I.V., ook al zijn de vermeldingen van het bestreden arrest, zoals ik
reeds heb gezegd, in de huidige stand van de rechtspleging voor uw Hof, m.i. te vaag om
een vervanging van redenen mogelijk te maken.
Conclusie: cassatie (met verwijzing).
ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0025.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 16 oktober 2003 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.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert vier middelen aan, waarvan het eerste is gesteld als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 16, §1, 5° van de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (koninklijk besluit van die datum, bekrachtigd bij de wet van 9 januari 1995, in werking getreden op 5 juli 1995);
- artikelen 6 en 7 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, zijnde de coördinatie van het oude koninklijk besluit van 4
november 1963;
- artikelen 17, 440, tweede lid, 703 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk, op grond dat:
3 Zie Cass., 14 sept. 1967, A.C. 1968, 69.
4 Zie C. STORCK, "Le renvoi au juge du fond dans la procédure en cassation en matière civile",
Imperat Lex, Liber Amicorum Pierre Marchal, Brussel, 2003, p. 214 tot 219, inz. nrs. 9 en 13, en de
noot 36.

Nr. 609 - 13.12.04

HOF VAN CASSATIE

2013

" A. a) Het Hof van Cassatie heeft beslist
'Dat luidens artikel 440, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, de advocaat verschijnt als gevolmachtigde van de partij zonder dat hij van enige volmacht moet doen blijken, behalve indien de wet een bijzondere lastgeving eist; dat, met uitzondering van dat
geval, de advocaat die voor een rechtscollege van de rechterlijke orde een akte van rechtspleging verricht en zich ertoe beperkt in die akte te verklaren dat hij optreedt in naam van
een rechtspersoon die genoegzaam is geïdentificeerd door de opgaaf van zijn benaming,
zijn rechtskarakter en zijn maatschappelijke zetel, wettelijk vermoed wordt daartoe een regelmatige lastgeving van het bevoegde orgaan van die rechtspersoon te hebben gekregen;
Dat dit vermoeden niet onweerlegbaar is; dat een partij gerechtigd is te bevestigen dat
de beslissing om een akte van rechtspleging te verrichten niet goedgekeurd is door de organen van de rechtspersoon en niet van deze uitgaat, maar dat de bewijslast rust op de
partij die zulks betwist' (Cass., 17 april 1997, J.L.M.B., 908; zie ook VAN OMMESLAGHE et
DIEUX, R.C.J.B., 1992, 657, nr. 35 en vermelde verwijzingen);
b) Artikel 16, §1, 5° van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen bepaalt: 'De algemene raad [...] beslist over
de rechtsvorderingen binnen zijn bevoegdheid. In geval van dringende noodzakelijkheid
kan de leidend ambtenaar van de dienst voor geneeskundige verzorging beslissen over de
rechtsvordering. Die vordering wordt ter goedkeuring aan de algemene raad voorgelegd
op zijn eerstvolgende vergadering. Indien die goedkeuring wordt geweigerd, dient van de
ingestelde vordering afstand te worden gedaan';
B. a) 1) [Verweerder] heeft documenten neergelegd, waarin hij de identiteit opgeeft van
de personen die zijn organen vormen (stukken D 11 - besluiten tot aanwijzing van de leden van de algemene raad - stukken D 12 - besluiten tot aanwijzing van de leidend ambtenaar van de dienst voor geneeskundige verzorging, dit zijn de heer R., met ingang van 1
augustus 1985, en de heer P., met ingang van 3 maart 1997);
[Verweerder] heeft tevens een reeks documenten neergelegd die betrekking hebben op
de beslissing om hoger beroep in te stellen tegen het [bestreden] vonnis. Zo kan met name
worden vastgesteld:
- dat [verweerder] de algemene raad tegen 23 juli 2001 heeft bijeengeroepen, met als
agendapunten: 'Rechtsvorderingen - Laboratoria voor klinische biologie. Terugbetalingsfacturen - Vonnissen van 11 juni 2001 van de arbeidsrechtbank te Brussel (noot CGSS2001/64)' (Die noot bevat de grieven tegen die vonnissen);
- dat, aangezien het vereiste minimum aantal leden van de representatieve werkgeversorganisaties niet wordt bereikt op die vergadering van 23 juli 2001, [verweerder] op 24
juli 2001 de algemene raad opnieuw bijeenroept voor 30 juli 2001 met dezelfde agenda;
- dat de leidend ambtenaar van de dienst voor geneeskundige verzorging, de heer P., op
24 juli 2001 volgende, door hem ondertekende noot richt aan de algemeen bestuurder:
'Gelet op de dringende noodzakelijkheid, delen wij u onze beslissing mee om hoger beroep in te stellen tegen de voormelde vonnissen, overeenkomstig artikel 16, §1, 5° van de
wet van 14 juli 1994. In bijlage vindt u de noot [...] CGSS2001/64 van 11 juli 2001, waarin de redenen van het hoger beroep vermeld worden, en, als bijlage bij die noot, twee
bladzijden met een lijst van de negenenvijftig vonnissen en laboratoria waarop ons hoger
beroep betrekking heeft';
2) Een aantal van die vonnissen werden betekend op 27, 28 en 29 juni 2001;
3) [Verweerder], vertegenwoordigd door zijn advocaat, heeft op 25 juli 2001 hoger beroep ingesteld tegen alle vonnissen van 11 juni 2001 die in zijn nadeel zijn uitgesproken;
b) 1) Op grond van de hierboven vermelde feitelijke gegevens kan worden geoordeeld
dat de leidend ambtenaar, de heer P., krachtens artikel 16, §1, 5° van de wet van 14 juli
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1994, op 24 juli 2001 het bevoegd orgaan was om hoger beroep in te stellen tegen de vonnissen van 11 juni 2001;
Op die datum diende uiteraard dringend - op straffe van verval - een dergelijke beslissing genomen te worden;
De leidend ambtenaar kon daarenboven geldig oordelen dat er dringend beslist moest
worden om tegelijkertijd hoger beroep in te stellen tegen alle vonnissen die dezelfde dag
in dezelfde zin waren gewezen: de dringende noodzakelijkheid was voorhanden, aangezien de betekening van de vonnissen ofwel de dag van de beslissing was geschied, ofwel
was aangekondigd en elk ogenblik kon worden verwacht (zie, bijvoorbeeld, de brief van
19 juni 2001 van de advocaat van een aantal laboratoria, die de advocaat [van verweerder]
meedeelde dat hij, bij gebrek aan berusting in de vonnissen 'vóór uiterlijk 28 juni 2001',
de vonnissen zou doen betekenen);
Een andere behandeling van de dossiers zou, zoals [verweerder] beklemtoont, getuigd
hebben van slecht beheer;
Het hoger beroep dat [verweerder], vertegenwoordigd door zijn advocaat, heeft ingesteld op 25 juli 2001, is ontvankelijk, aangezien de beslissing om hoger beroep in te stellen is genomen op 24 juli 2001 door de bevoegde ambtenaar;
2) Op grond van het hierboven aangehaalde artikel 16 wordt de rechtsvordering die de
ambtenaar beslist heeft in te stellen, ter goedkeuring aan de algemene raad voorgelegd op
de eerstvolgende vergadering;
Enerzijds wordt niet de beslissing van de ambtenaar voorgelegd aan de goedkeuring
van de algemene raad: de wet bepaalt dat het de 'rechtsvordering' is, te dezen het hoger
beroep tegen de vonnissen van 11 juni 2001, die ter goedkeuring wordt voorgelegd;
Anderzijds bestaat die goedkeuring niet in de bekrachtiging of de regularisatie van een
rechtsvordering die op onregelmatige wijze is ingesteld ten gevolge van de beslissing van
een onbevoegd orgaan: de algemene raad heeft hier de opdracht een rechtsvordering goed
te keuren die de bevoegde ambtenaar beslist heeft in te stellen. Het is dus onjuist staande
te houden dat het hoger beroep goedgekeurd moet worden door de algemene raad 'vóór
het verstrijken van de termijn van hoger beroep', 'aangezien de laboratoria het recht hebben de niet-ontvankelijkheid ervan aan te voeren';
3) [Eiseres] preciseert de wettelijke bepaling of het algemeen rechtsbeginsel niet,
krachtens welke het gebrek aan goedkeuring, door de algemene raad, van het hoger beroep tegen de vonnissen van 11 juni 2001 zou leiden tot de niet-ontvankelijkheid van die
hogere beroepen, die op 25 juli 2001 rechtsgeldig zijn ingesteld door [verweerder], vertegenwoordigd door zijn advocaat;
Het voormelde artikel 16 bepaalt uitsluitend dat als de goedkeuring van de rechtsvordering geweigerd wordt, de afstand van de ingestelde rechtsvordering moet worden uitgesproken; er wordt geen enkel gegeven aangevoerd op grond waarvan een dergelijke weigering zelfs maar kan worden vermoed;
Ten overvloede, toont [eiseres] enerzijds niet aan dat de algemene raad sinds 25 juli
2001 ooit ook maar enig voorbehoud heeft gemaakt over het ingestelde hoger beroep, en
blijkt anderzijds uit de houding [van verweerder] en het debat voor het [arbeids]hof voldoende dat de algemene raad het hoger beroep tegen de vonnissen van 11 juni 2001 stilzwijgend maar onmiskenbaar heeft goedgekeurd;
Het vermoeden, bedoeld in artikel 440, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, is niet
weerlegd;
c) Aanvullend:
1) Het [arbeids]hof heeft erop gewezen dat de dringende noodzakelijkheid wel degelijk
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bestond toen de leidend ambtenaar zijn beslissing nam;
Die dringende noodzakelijkheid heeft overigens niet geleid tot miskenning van enige
substantiële vormvereiste. Daarenboven, en voor zover nodig, wordt er geen enkel ernstig
gegeven aangevoerd op grond waarvan kan worden vastgesteld dat de dringende noodzakelijkheid te wijten was aan de nalatigheid [van verweerder] (zo toont het neergelegde
dossier aan dat de vergadering van de vóór 25 juli 2001 gehouden algemene raad heeft
plaatsgevonden op 18 juni 2001 (zie de agenda van de algemene raad van 23 juli 2001,
goedkeuring van het proces-verbaal van 18 juni 2001), en dat er tijdens die vergadering gelet op die termijn - niet kon worden gepraat over het instellen van een hoger beroep tegen de vonnissen van 11 juni 2001). Geen enkel lid van de algemene raad heeft ooit gewezen op het feit dat de Algemene raad van 23 juli 2001 niet of op onregelmatige wijze
was bijeengeroepen;
Er kan worden geoordeeld dat de voornaamste, zoniet enige reden waarom de vastgestelde dringende noodzakelijkheid bestond, de snelle betekening van verschillende vonnissen was vóór het begin van de gerechtelijke vakantie;
2) De dringende noodzakelijkheid motiveert de beslissing van de leidend ambtenaar
niet om hoger beroep in te stellen, maar verantwoordt zijn bevoegdheid;
De beslissing van de ambtenaar is, voor zover nodig, overvloedig met redenen omkleed
(noot CGSS2001/64, dat de grieven tegen het vonnis bevat);
3) Alle verwijzingen naar of grieven met betrekking tot de beslissing die de minister
heeft genomen op 31 juli 2001 en waarin hij machtiging verleent om hoger beroep in te
stellen tegen de negenenvijftig vonnissen van 11 juni 2001, zijn overbodig, aangezien
vaststaat dat de leidend ambtenaar reeds op 24 juli 2001 die beslissing rechtsgeldig had
genomen, en dat [verweerder], vertegenwoordigd door zijn advocaat, op grond van die beslissing de verzoekschriften van hoger beroep had neergelegd op 25 juli 2001".
Grieven
Artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechtsvordering niet kan worden toegelaten indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te dienen.
Krachtens artikel 703, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, treden de rechtspersonen
in rechte op door tussenkomst van hun bevoegde organen. Het gebrek aan hoedanigheid
leidt tot de niet-ontvankelijkheid van de rechtsvordering.
Luidens artikel 16, §1, 5° van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, beslist de algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging over de rechtsvorderingen
binnen zijn bevoegdheid. In geval van dringende noodzakelijkheid kan de leidend ambtenaar van de dienst voor geneeskundige verzorging beslissen over de rechtsvordering. Die
vordering wordt ter goedkeuring aan de algemene raad voorgelegd op zijn eerstvolgende
vergadering. Indien die goedkeuring wordt geweigerd, dient van de ingestelde vordering
afstand te worden gedaan.
De bevoegdheid van de algemene raad om een zaak bij de rechtbanken aanhangig te
maken, impliceert dat alleen de raad, in beginsel, bevoegd is om te beslissen over het instellen van hoger beroep. Wanneer, bijgevolg, de leidend ambtenaar van de dienst voor
geneeskundige verzorging in geval van dringende noodzakelijkheid beslist om hoger beroep in te stellen, zal dat hoger beroep ter goedkeuring aan de algemene raad moeten worden voorgelegd op zijn eerstvolgende vergadering.
Artikel 6 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, bepaalt dat de algemene raad in vergadering wordt bijeengeroepen
door zijn voorzitter, hetzij op zijn initiatief, hetzij op verzoek van de minister, hetzij op
vraag van ten minste drie leden, welke schriftelijk wordt geformuleerd en het onderwerp
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van de vergadering vermeldt; de bijeenroeping vermeldt in elk geval het onderwerp van
de vergadering. Wanneer de algemene raad in vergadering wordt bijeengeroepen op verzoek van de minister heeft de vergadering plaats binnen acht dagen na het verzoek.
Luidens artikel 7 van het voormelde koninklijk besluit van 3 juli 1996, is de algemene
raad rechtsgeldig samengesteld indien ten minste de helft van de leden van elke groep
aanwezig is. Behoudens voor de toepassing van de beschikkingen van artikel 16, §3 van
de gecoördineerde wet, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid der leden welke aan de stemming deelnemen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de
onthoudingen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Wanneer, in geval van dringende noodzakelijkheid, de leidend ambtenaar van de dienst
voor geneeskundige verzorging beslist heeft hoger beroep in te stellen tegen een aan hem
betekend vonnis, moet de goedkeuring van de algemene raad gegeven worden in de door
de voormelde bepalingen voorgeschreven vormen. De algemene raad moet derhalve regelmatig worden bijeengeroepen en rechtsgeldig zijn samengesteld. De beslissing van de
raad moet daarenboven met de meerderheid van de stemmen genomen worden.
Uit de artikelen 17, 703, eerste lid, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek en 16, §1, 5°
van de wet van 14 juli 1994 volgt dat, wanneer het hoger beroep dat is ingesteld ten gevolge van de beslissing van de leidend ambtenaar, niet rechtsgeldig is goedgekeurd door
de algemene raad op haar eerstvolgende vergadering, het hoger beroep niet-ontvankelijk
moet worden verklaard.
Die regels, die betrekking hebben op de bevoegdheden om in rechte op te treden, zoals
ze door de wet van 14 juli 1994 aan de verschillende organen van eiser zijn erkend, raken
de openbare orde.
1. Eerste onderdeel
Het arrest vermeldt dat op grond van de feitelijke gegevens kan worden aangenomen
dat de leidend ambtenaar, op 24 juli 2001, het orgaan was dat krachtens artikel 16, §1, 5°
van de wet van 14 juli 1994, bevoegd was om de beslissing te nemen om hoger beroep in
te stellen tegen het bestreden vonnis, aangezien er op die datum klaarblijkelijk dringend
een dergelijke beslissing moest worden genomen.
Het arrest oordeelt vervolgens dat het hoger beroep dat op 25 juli 2001 door verweerder
is ingesteld, ontvankelijk is, aangezien de beslissing om hoger beroep in te stellen is genomen op 24 juli 2001 door de bevoegde ambtenaar.
Het arbeidshof stelt tevens vast dat verweerder de algemene raad op 23 juli 2001 heeft
bijeengeroepen met als agendapunten: "Rechtsvorderingen - Laboratoria voor klinische
biologie. Terugbetalingsfacturen - Vonnissen van 11 juni 2001 van de arbeidsrechtbank te
Brussel", en dat, aangezien het vereiste minimum aantal leden van de representatieve
werkgeversorganisaties niet wordt bereikt op die vergadering van 23 juli 2001, [verweerder] op 24 juli 2001 opnieuw de algemene raad voor 30 juli 2001 bijeenroept met dezelfde
agenda. Wat dat betreft heeft [eiseres] in haar conclusie betoogd dat de algemene raad de
beslissing om hoger beroep in te stellen, noch op die vergadering van 30 juli 2001, noch
op enige daaropvolgende vergadering heeft goedgekeurd, wat niet door verweerder is betwist en wat door het arrest niet wordt ontkend.
Zo heeft het arbeidshof impliciet maar zeker beslist dat het hoger beroep van de leidend
ambtenaar niet ter goedkeuring aan de algemene raad is voorgelegd op zijn eerstvolgende
vergadering.
In zoverre het arrest beslist dat het hoger beroep ontvankelijk is, aangezien de beslissing is genomen door de bevoegde ambtenaar, zonder dat het gebrek aan goedkeuring
door de algemene raad van het hoger beroep dat door de leidend ambtenaar is ingesteld in
geval van dringende noodzakelijkheid, kan leiden tot de niet-ontvankelijkheid van het ho-
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ger beroep, verantwoordt het arrest zijn beslissing niet naar recht en schendt het de artikelen 17, 703, eerste lid, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek en 16, §1, 5° van de wet van 14
juli 1994.
2. Tweede onderdeel
Het arbeidshof oordeelt, enerzijds, dat het voormelde artikel 16 uitsluitend bepaalt dat,
als de goedkeuring van de rechtsvordering geweigerd wordt, de afstand van de ingestelde
rechtsvordering moet worden uitgesproken, en dat eiseres niet aantoont dat de algemene
raad sinds 25 juli ooit ook maar enig voorbehoud zou hebben gemaakt over het ingestelde
hoger beroep of zou hebben geweigerd het hoger beroep goed te keuren en, anderzijds, dat
uit de houding [van verweerder] en het debat voor het [arbeids]hof voldoende blijkt dat de
algemene raad het hoger beroep tegen de vonnissen van 11 juni 2001 stilzwijgend maar
onmiskenbaar heeft goedgekeurd en dat het vermoeden, bedoeld in artikel 440, tweede lid
van het Gerechtelijk Wetboek, niet is weerlegd.
Uit de bij voormeld artikel 16, §1, 5° van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, opgelegde wettelijke verplichting om de beslissing van de leidend ambtenaar ter goedkeuring aan de algemene raad voor te leggen, blijkt dat, aangezien die goedkeuring verleend
moet worden op de eerstvolgende vergadering van die raad en aangezien de bijeenroeping
van de algemene raad en de totstandkoming van zijn beslissingen overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 onderworpen zijn aan strikte vormvereisten, het ontbreken van een weigering van de goedkeuring of enig ander feit of gegeven dat geen verband houdt met een ondubbelzinnige beslissing van de algemene raad (op
zijn eerstvolgende vergadering) over het hoger beroep van de leidend ambtenaar, niet kan
worden aangemerkt als de wettelijk vereiste goedkeuring.
Enerzijds kan het feit dat de algemene raad niet geweigerd heeft zijn goedkeuring te
verlenen en geen voorbehoud heeft gemaakt over het hoger beroep dat is ingesteld ten gevolge van de beslissing van de leidend ambtenaar, niet gelijkgesteld worden met de wettelijk vereiste goedkeuring van die beslissing.
Anderzijds verschijnt de advocaat luidens artikel 440, tweede lid van het Gerechtelijk
Wetboek, als gevolmachtigde van de partij zonder dat hij van enige volmacht moet doen
blijken, behalve indien de wet een bijzondere lastgeving eist. Die bepaling, waarin het
wettelijk vermoeden is vastgelegd volgens hetwelk de advocaat vermoed wordt een regelmatige lastgeving van een bevoegd orgaan te hebben ontvangen, wijkt niet af van de voormelde regels van openbare orde, welke de organen aanwijzen die bevoegd zijn om over de
rechtsvorderingen te beslissen.
In zoverre het arrest beslist dat de algemene raad het hoger beroep tegen het bestreden
vonnis stilzwijgend heeft goedgekeurd, miskent het bijgevolg de regels die de vormen
vastleggen waarin de algemene raad zijn beslissingen moet nemen en schendt het de artikelen 17, 703, eerste lid, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, 16, §1, 5° van de wet van 14
juli 1994, 6 en 7 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996.
3. Derde onderdeel
Volgens artikel 440, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, verschijnt de advocaat
als gevolmachtigde van de partij zonder dat hij van enige volmacht moet doen blijken, behalve indien de wet een bijzondere lastgeving eist.
Die bepaling, waarin het wettelijk vermoeden is vastgelegd volgens hetwelk de advocaat vermoed wordt een regelmatige lastgeving van een bevoegd orgaan te hebben ontvangen, wijkt niet af van de voormelde regels van openbare orde welke de organen aanwijzen die bevoegd zijn om over de rechtsvorderingen te beslissen. Integendeel, het vermoeden van de regelmatige lastgeving kan worden weerlegd door het bewijs dat de beslissing om in rechte op te treden niet is genomen door het bevoegde orgaan.
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Uit de overwegingen in het eerste en het tweede onderdeel van het middel, die thans als
volledig weergegeven worden beschouwd, blijkt dat het arbeidshof impliciet maar zeker
heeft beslist dat het hoger beroep van de leidend ambtenaar niet ter goedkeuring aan de algemene raad is voorgelegd op zijn eerstvolgende vergadering.
In zoverre het arrest niettemin beslist dat het in artikel 440, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde vermoeden niet is weerlegd, terwijl uit de overwegingen van het
arrest blijkt dat het hoger beroep van de leidend ambtenaar niet ter goedkeuring aan de algemene raad is voorgelegd op zijn eerstvolgende vergadering, verantwoordt het arrest zijn
beslissing niet naar recht en schendt het de artikelen 17, 440, tweede lid, 703, 1042 van
het Gerechtelijk Wetboek en 16, §1, 5° van de wet van 14 juli 1994.

IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 16, §1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli
1994, bepaalt dat de algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging beslist over de rechtsvorderingen binnen zijn bevoegdheid; dat de leidend ambtenaar van de dienst voor geneeskundige verzorging in geval van dringende noodzakelijkheid kan beslissen over de rechtsvordering; dat die vordering
ter goedkeuring aan de algemene raad wordt voorgelegd op zijn eerstvolgende
vergadering en dat, indien die goedkeuring wordt geweigerd, van de ingestelde
vordering afstand dient te worden gedaan;
Dat uit die bepaling volgt dat het hoger beroep dat ingesteld wordt door de leidend ambtenaar van de dienst voor geneeskundige verzorging, door de algemene
raad goedgekeurd moet worden op zijn eerstvolgende vergadering;
Overwegende dat het arrest, daar het niet vaststelt dat het hoger beroep dat de
leidend ambtenaar beslist heeft in te stellen, is goedgekeurd door de algemene
raad, maar dat oordeelt dat het gebrek aan die goedkeuring de ontvankelijkheid
van het hoger beroep niet aantast, artikel 16, §1, 5° van de gecoördineerde wet
van 14 juli 1994 schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat, luidens artikel 6, eerste lid van het koninklijk besluit van 3
juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, de algemene raad in vergadering
wordt bijeengeroepen door zijn voorzitter, hetzij op zijn initiatief, hetzij op verzoek van de minister, hetzij op vraag van ten minste drie leden welke schriftelijk
wordt geformuleerd en het onderwerp van de vergadering vermeldt;
Dat volgens artikel 6, tweede lid van datzelfde besluit, wanneer de algemene
raad in vergadering wordt bijeengeroepen op verzoek van de minister, de vergadering plaatsheeft binnen acht dagen na het verzoek;
Dat krachtens artikel 7, eerste lid van dat koninklijk besluit, de algemene raad
rechtsgeldig is samengesteld indien ten minste de helft van de leden van elke
groep aanwezig is;
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Dat voornoemd artikel 7, tweede lid, bepaalt dat, behoudens voor de toepassing van de beschikkingen van artikel 16, §3 van de gecoördineerde wet, de beslissingen genomen worden bij gewone meerderheid der leden welke aan de
stemming deelnemen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de onthoudingen, en dat het voorstel, bij staking van stemmen, verworpen is;
Overwegende dat uit die bepalingen volgt dat de goedkeuring, bedoeld in
voormeld artikel 16, §1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, moet worden gegeven met naleving van de in die bepalingen voorgeschreven vormvereisten en bijgevolg niet
kan worden afgeleid uit gegevens die geen verband houden met een beslissing
die overeenkomstig die bepalingen is genomen;
Overwegende dat het arrest enerzijds oordeelt dat "er geen enkel gegeven
wordt aangevoerd op grond waarvan [de] weigering [van de goedkeuring] zelfs
maar kan worden vermoed" en dat "[eiseres] niet aantoont [dat] de algemene
raad ook maar enig voorbehoud heeft gemaakt over het ingestelde hoger beroep",
en anderzijds, dat "uit de houding [van verweerder] en het debat voor het [arbeids]hof voldoende blijkt dat de algemene raad het hoger beroep tegen [het]
vonnis van 11 juni 2001 stilzwijgend maar onmiskenbaar heeft goedgekeurd";
Dat het arrest, in zoverre het aldus een stilzwijgende goedkeuring van de beslissing van de leidend ambtenaar aanvaardt, de artikelen 16, §1, 5° van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, 6 en 7 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat, wanneer, in burgerlijke zaken, een beslissing vernietigd
wordt omdat ze het hoger beroep in strijd met de wet ontvankelijk heeft verklaard, de vernietiging, in tegenstelling tot wat eiseres beweert, met verwijzing
wordt uitgesproken;
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 Luik.
13 december 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Nelissen Grade en Gérard.
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Nr. 610
3° KAMER - 13 december 2004

VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - VORDERING
TOT VERBETERING - VERSCHRIJVING - BEGRIP - TIJDELIJKE VOLLEDIGE ARBEIDSONGESCHIKTHEID.
De rechter wijzigt de bevestigde rechten en schendt derhalve artikel 794 Ger. W., wanneer
hij de data verbetert die verband houden met een tijdvak van tijdelijke volledige
arbeidsongeschiktheid, die als basis hebben gediend voor de berekening van de
vergoeding en die voorkomen in de beslissing waarop de vordering tot verbetering van
een verschrijving betrekking heeft1. (Art. 794 Ger.W.)
(D. T. FORTIS AG N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0114.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 13 januari 2004 is gewezen door het Arbeidshof te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 794 van het Gerechtelijk Wetboek, de
rechter de verschrijvingen die in een door hem gewezen beslissing voorkomen,
kan verbeteren, zonder evenwel de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te
beperken of te wijzigen;
Overwegende dat de Arbeidsrechtbank te Charleroi, in haar vonnis van 8 november 2000, vaststelt dat de "gerechtsdeskundige (...) de gevolgen van het arbeidsongeval, dat eiser is overkomen op 28 september 1987, vaststelt als volgt
(cf. bladzijde 11 van het deskundigenverslag): tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid van 28 september 1987 tot 30 september 1988 (...)", en vervolgens beslist dat "het deskundigenverslag kan worden aangenomen" en "voor recht zegt
dat eiser, ten gevolge van het arbeidsongeval dat hem op 28 september 1987 in
overkomen, volgende tijdelijke arbeidsongeschiktheden heeft geleden: tijdelijke
volledige arbeidsongeschiktheid van 28 september 1987 tot 30 september 1988";
Overwegende dat het arbeidshof, gelet op die vermeldingen, niet zonder artikel
794 van het Gerechtelijk Wetboek te schenden, heeft kunnen oordelen dat de
vaststelling, door dat vonnis, van de aanvangsdatum van de tijdelijke volledige
arbeidsongeschiktheid op 28 september 1987 "een gewone verschrijving" was
waarvan de verbetering "niet van die aard is dat ze de in het vonnis van 8 novem1 Zie Cass., 18 okt. 1983, A.R. 8024, nr. 90; 20 feb. 2002, A.R. P.01.0969.F - P.01.1356.F, nr. 123.
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ber 2000 bevestigde rechten beperkt of wijzigt", op grond dat de deskundige, in
werkelijkheid, slechts een tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid van 28 september 1988 tot 30 september 1988 heeft erkend;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is.
Overwegende dat de vernietiging van de beslissing op de vordering tot verbetering de vernietiging meebrengt van de beslissing over de tussenvordering, die
het gevolg ervan is;
En overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede onderdeel van het middel, dat niet tot ruimere cassatie kan leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het 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 Arbeidshof te Brussel.
13 december 2004 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, waarnemend voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en De Bruyn.

Nr. 611
2° KAMER - 14 december 2004

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — ONMIDDELLIJKE AANHOUDING VEROORDELEND VONNIS - BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING - HOGER BEROEP TEGEN HET
VEROORDELEND VONNIS - CASSATIEBEROEP TEGEN HET BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING ONTVANKELIJKHEID.
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP - VEROORDELEND VONNIS - BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING - HOGER
BEROEP TEGEN HET VEROORDELEND VONNIS - CASSATIEBEROEP TEGEN HET BEVEL TOT
ONMIDDELLIJKE AANHOUDING - ONTVANKELIJKHEID.
1º en 2° Het bevel tot onmiddellijke aanhouding dat samengaat met een strafrechtelijke
veroordeling is geen beslissing die losstaat van de veroordelende beslissing zelf, maar
vormt daarmee een geheel; wanneer tegen het veroordelend vonnis door de beklaagde
hoger beroep is ingesteld, is het cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke
aanhouding niet ontvankelijk1. (Art. 33, §2 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
1 Het bevel tot onmiddellijke aanhouding dat samengaat met een strafrechtelijke veroordeling, is
geen beslissing die losstaat van de veroordelende beslissing, maar vormt daarmee één geheel (Cass.,
26 feb. 1997, P.97.0105.F, nr. 111; 25 april 2000, P.00.0608.N, nr. 265). Luidens artikel 33, §2
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(V.)

ARREST

(A.R. P.04.1616.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 19 november 2004 gewezen
door de Correctionele Rechtbank te Mechelen, in zoverre de onmiddellijke aanhouding van eiser wordt bevolen;
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorlopige Hechteniswet, zijn de beslissingen van de hoven en rechtbanken die de onmiddellijke
aanhouding gelasten niet vatbaar voor hoger beroep of verzet vanwege de beklaagde. Ze zijn in
beginsel wel vatbaar voor cassatieberoep (R. VAN CAMP en S. VANDROMME, Onmiddellijke
aanhouding, Comm. Strafr., Kluwer, (losbl.) nr. 35). Dat cassatieberoep zal gegrond kunnen worden
bevonden in de mate dat de beslissing die de onmiddellijke aanhouding gelast, zelf behept is met een
onwettigheid (Cass., 10 nov. 1913, Pas. 1913, I, 460; Cass., 22 nov. 1937, Pas. 1937, I, 348; Cass., 1
maart 1994, P.94.0070.N, nr. 105 en de noot 2; R. D ECLERCQ, “Voorlopige hechtenis en
rechtsmiddelen”, R.W. 1991-1992, 105, nrs. 61 e.v.). Vanuit cassatietechnisch oogpunt kunnen de
volgende gevallen van rechtsmiddelen tegen een bevel tot onmiddellijke aanhouding worden
onderscheiden:
a. veroordeling met onmiddellijke aanhouding in eerste aanleg en enkel cassatieberoep tegen de
onmiddellijke aanhouding.
Nu hoger beroep tegen een bevel tot onmiddellijke aanhouding is uitgesloten, heeft de beslissing van
de politierechtbank of van de correctionele rechtbank (in eerste aanleg) over de onmiddellijke
aanhouding het kenmerk van een beslissing in laatste aanleg en is ze dus in beginsel voor cassatie
vatbaar (R. DECLERCQ, l.c., nr. 66).
Maar wanneer de veroordelende beslissing bij afwezigheid van hiertegen aangewende
rechtsmiddelen in kracht van gewijsde gaat en dus uitvoerbaar is, is het cassatieberoep tegen de
onmiddellijke aanhouding meteen zonder bestaansreden geworden.
b. Veroordeling met onmiddellijke aanhouding in eerste aanleg, gevolgd door hoger beroep tegen de
veroordeling enerzijds en cassatieberoep tegen de onmiddellijke aanhouding anderzijds.
Het Hof oordeelde dat, wanneer het veroordelend vonnis niet definitief is, het cassatieberoep tegen
het bevel tot onmiddellijke aanhouding voorbarig, dus niet ontvankelijk is (Cass., 25 april 2000,
P.00.0608.N, nr. 265). Het geannoteerde arrest beslist dat, nu het bevel tot onmiddellijke aanhouding
dat samengaat met een strafrechtelijke veroordeling geen beslissing is die losstaat van die
veroordelende beslissing zelf maar daarmee een geheel vormt, het cassatieberoep tegen de enkele
beslissing over de onmiddellijke aanhouding niet ontvankelijk is.
Ten gevolge van het hoger beroep tegen de veroordelende beslissing zelf zal de appèlrechter zich
immers ook moeten uitspreken over de aan de beslissing ten gronde gekoppelde onmiddellijke
aanhouding voor zover die maatregel opnieuw door het openbaar ministerie zal worden gevorderd.
Overigens kan, luidens artikel 27, §2 Voorlopige Hechteniswet, de voorlopige invrijheidstelling
worden aangevraagd door degene die aangehouden is ingevolge een na veroordeling uitgesproken
bevel tot onmiddellijke aanhouding, mits er tegen de veroordeling zelf hoger beroep, verzet of
cassatieberoep is aangetekend.
Maar niet ontvankelijk is het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling dat voor het hof van beroep is
ingediend door een beklaagde die door de correctionele rechtbank bij verstek is veroordeeld met
onmiddellijke aanhouding, wanneer het hoger beroep dat hij tegen het veroordelend vonnis heeft
ingesteld, zelf kennelijk niet ontvankelijk is wegens laattijdigheid (Cass., 21 nov. 2001, P.01.1509.F,
nr. 635 met concl. van adv.-gen. SPREUTELS).
c. Veroordeling met onmiddellijke aanhouding uitgesproken in hoger beroep en alleen cassatieberoep
tegen de onmiddellijke aanhouding.
Volgens een arrest van het Hof voorziet de wet niet in de mogelijkheid om cassatieberoep in te
stellen tegen de onmiddellijke aanhouding, zonder dat cassatieberoep tegen de veroordeling waarop
ze gegrond is wordt ingesteld (Cass., 12 dec. 2001, P.01.1653.F, nr. 697).
Alleszins gaat de veroordeling bij ontstentenis van een hiertegen gericht cassatieberoep in kracht van
gewijsde als de voorzieningstermijn is verstreken, zodat het cassatieberoep tegen de bijbehorende
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Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een verzoekschrift twee middelen voor. Dit verzoekschrift is aan
dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het vonnis, na eiser tot straf te hebben veroordeeld, diens onmiddellijke aanhouding beveelt;
Overwegende dat eiser hoger beroep heeft ingesteld tegen het veroordelend
vonnis en cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding;
Overwegende dat het bevel tot onmiddellijke aanhouding dat samengaat met
een strafrechtelijke veroordeling, geen beslissing is die losstaat van de veroordelende beslissing zelf, maar daarmee één geheel vormt; dat tegen de enkele beslissing over de onmiddellijke aanhouding, geen cassatieberoep openstaat;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de middelen, die niet de ontvankelijkheid van het cassatieberoep betreffen, geen antwoord behoeven;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
14 december 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal – Advocaat: mr. G. E. Van Mellaert, Brussel.

onmiddellijke aanhouding niet ontvankelijk is aangezien de veroordeling uitvoerbaar is (R. D ECLERCQ,
l.c., nr. 63 (a)).
d. Veroordeling met onmiddellijke aanhouding uitgesproken in hoger beroep waartegen algemeen
cassatieberoep.
Drie mogelijkheden kunnen zich voordoen:
1. Wanneer het cassatieberoep tegen een veroordelende beslissing wordt verworpen, heeft het
cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding evenmin nog bestaansreden aangezien
de bestreden veroordeling dan in kracht van gewijsde gaat (Cass., 5 mei 1999, P.99.0481.F, nr. 263
en 9 januari 2002, P.01.1035.F, nr. 17).
2. De vernietiging van de beslissing waarbij de beklaagde wordt veroordeeld heeft de vernietiging tot
gevolg van de beslissing waarbij zijn onmiddellijke aanhouding wordt bevolen (Cass., 18 juni 1997,
P.97.0659, nr. 279; 2 mei 2000, P.00.0100.N, nr. 267; 4 sept. 2001, P.01.0687, nr. 443; 8 mei 2002,
P.02.0021.F, nr. 282).
3. De enkele vernietiging van de beslissing van onmiddellijke aanhouding gebeurt zonder verwijzing
en heeft invrijheidstelling tot gevolg (R. DECLERCQ, l.c., nr. 64 (b)).
Het cassatieberoep tegen een beslissing van onmiddellijke aanhouding wordt beheerst door de
gemeenrechtelijke procedurevoorschriften (A. WINANTS, “De rechtsmiddelen”, in De Voorlopige
hechtenis, editors BENOIT DEJEMEPPE en DIRK MERCKX, Kluwer, nr. 664).
MDS
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Nr. 612
2° KAMER - 15 december 2004

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN VOOR
MEMORIES EN STUKKEN - TERMIJNEN.
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — ALGEMEEN - DATUM VAN
INSCHRIJVING VAN DE ZAAK OP DE ALGEMENE ROL - GEEN KENNISGEVING HIERVAN AAN EISER RECHT VAN VERDEDIGING - GEVOLG.
3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP - VORMEN DATUM VAN INSCHRIJVING VAN DE ZAAK OP DE ALGEMENE ROL - GEEN KENNISGEVING HIERVAN AAN
EISER - GEVOLG.
4º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN VOOR
MEMORIES EN STUKKEN - SCHRIFTELIJKE CONCLUSIE VAN HET O.M. - NOOT VAN ANTWOORD MIDDELEN - GRENZEN.
5º HOF VAN ASSISEN — RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET
HOF - CASSATIEBEROEP - DRAAGWIJDTE.
6º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — GEMIS AAN BELANG OF BESTAANSREDEN - GEMIS AAN
BESTAANSREDEN - HOF VAN ASSISEN - VEROORDELEND ARREST - VERWERPING VAN HET
CASSATIEBEROEP - GEVANGENNEMING - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.
7º VOORLOPIGE HECHTENIS — GEVANGENNEMING - CASSATIEBEROEP ONTVANKELIJKHEID.
8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.2 - STRAFZAKEN - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - EERBIEDIGING BEOORDELING.
9º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ART. 14.2 - STRAFZAKEN VERMOEDEN VAN ONSCHULD - EERBIEDIGING - BEOORDELING.
10º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.2 - STRAFZAKEN - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - BEGRIP.
11º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ART. 14.2 - STRAFZAKEN VERMOEDEN VAN ONSCHULD - BEGRIP.
12º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - STRAFZAKEN - EERLIJK PROCES - EERBIEDIGING - BEOORDELING.
13º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ART. 14.1 - STRAFZAKEN EERLIJK PROCES - EERBIEDIGING - BEOORDELING.
14º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN - EERLIJK PROCES - BEGRIP.
15º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ART. 14.1 - STRAFZAKEN - HOF
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ASSISEN - EERLIJK PROCES - BEGRIP.

16º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING EERLIJK PROCES - BEGRIP.
17º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN - ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE
INSTANTIE - BEGRIP.
18º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ART. 14.1 - STRAFZAKEN - HOF
VAN ASSISEN - ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - BEGRIP.
19º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - VERKLARING VAN DE JURY ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - BEGRIP.
20º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - TIJD EN FACILITEITEN DIE NODIG
ZIJN VOOR DE VOORBEREIDING VAN DE VERDEDIGING - BEGRIP.
21º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.3 - ARTIKEL 6.3.B - STRAFZAKEN - TIJD EN FACILITEITEN DIE NODIG ZIJN
VOOR DE VOORBEREIDING VAN DE VERDEDIGING - BEGRIP.
22º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ART. 14.3.B - STRAFZAKEN - TIJD
EN FACILITEITEN DIE NODIG ZIJN VOOR DE VOORBEREIDING VAN DE VERDEDIGING - BEGRIP.
23º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - ONDERZOEK TIJD OM INZAGE TE NEMEN VAN HET DOSSIER - GELIJKHEID TUSSEN HET O.M. EN DE VERDEDIGING
- EERLIJK PROCES - BEGRIP.
24º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - ONDERZOEK - TIJD OM INZAGE TE
NEMEN VAN HET DOSSIER - GELIJKHEID TUSSEN HET O.M. EN DE VERDEDIGING - EERLIJK PROCES
- BEGRIP.
25º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ART. 14.1 - STRAFZAKEN STRAFVORDERING - ONDERZOEK - TIJD OM INZAGE TE NEMEN VAN HET DOSSIER - GELIJKHEID
TUSSEN HET O.M. EN DE VERDEDIGING - EERLIJK PROCES - BEGRIP.
26º OPENBAAR MINISTERIE - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - ONDERZOEK - TIJD
OM INZAGE TE NEMEN VAN HET DOSSIER - GELIJKHEID TUSSEN HET O.M. EN DE VERDEDIGING EERLIJK PROCES - BEGRIP
27º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - O.M. BEZOLDIGD DOOR DE STAAT EERLIJK PROCES - BEGRIP.
28º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ART. 14.1 - STRAFZAKEN STRAFVORDERING - O.M. BEZOLDIGD DOOR DE STAAT - EERLIJK PROCES - BEGRIP.
29º OPENBAAR MINISTERIE - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - O.M. BEZOLDIGD
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STAAT - EERLIJK PROCES - BEGRIP.

30º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - STRAFZAKEN - ALS MISDRIJF OMSCHREVEN FEIT - OPGEHEVEN
WET - NIEUWE WET - HETZELFDE FEIT, ALS EEN ANDER MISDRIJF OMSCHREVEN - TOEPASSING VOORWAARDEN.
31º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - ALGEMEEN - ALS MISDRIJF OMSCHREVEN
FEIT - OPGEHEVEN WET - NIEUWE WET - HETZELFDE FEIT, ALS EEN ANDER MISDRIJF OMSCHREVEN
- TOEPASSING - VOORWAARDEN.
32º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING GEZWORENEN - VERBOD OM VERBINDING TE HEBBEN MET DE BUITENWERELD - DRAAGWIJDTE.
33º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - VERKLARING VAN DE JURY VOORLEZING VAN DE VRAGEN DOOR DE VOORZITTER - TERMIJN VOOR DE OVERHANDIGING VAN DE
VRAGEN AAN DE GEZWORENEN.
34º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING SCHORSING - BEVOEGDHEID VAN DE VOORZITTER - DRAAGWIJDTE.
35º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - HOF VAN ASSISEN VASTSTELLING VAN DE STRAF - VEROORDELEND ARREST - REDELIJKE TERMIJN.
36º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN - VASTSTELLING VAN DE STRAF VEROORDELEND ARREST - CASSATIEBEROEP - CASSATIEMIDDEL - REDELIJKE TERMIJN - NIEUW
MIDDEL.
37º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 5 — ART. 5.3 - REDELIJKE TERMIJN - DRAAGWIJDTE.
38º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN
CASSATIE - GRENZEN - VRAAG DIE OP ONJUISTE VERONDERSTELLINGEN BERUST - GEVOLG.
39º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN
CASSATIE - GRENZEN - VRAAG DIE OP ONJUISTE VERONDERSTELLINGEN BERUST - GEVOLG.
40º CASSATIE — ARRESTEN. VORM — ALGEMEEN - STRAFZAKEN - MIDDELEN TOT
STAVING VAN HET CASSATIEBEROEP - VERPLICHTING VAN HET HOF OM EROP TE ANTWOORDEN OMVANG.
41º CASSATIE — ARRESTEN. VORM — ALGEMEEN - STRAFZAKEN - CONCLUSIE VAN
HET O.M. - DOEL - VERPLICHTING VAN HET HOF OM EROP TE ANTWOORDEN.
42º OPENBAAR MINISTERIE - O.M. BIJ HET HOF VAN CASSATIE - STRAFZAKEN
- CONCLUSIE - DOEL - VERPLICHTING VAN HET HOF OM EROP TE ANTWOORDEN.
1º Een memorie in cassatie is enkel ontvankelijk in zoverre zij is ingediend ten minste acht
dagen voor de terechtzitting en uiterlijk twee maanden te rekenen van de dag waarop de
zaak op de algemene rol is ingeschreven1. (Art. 420bis, eerste en tweede lid Sv.)
1 Zie Cass., 18 juli 2002, A.R. P.01.1778.N, nr. 367.
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2º en 3° Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat een eiser in cassatie wordt
verwittigd van de datum van de inschrijving van zijn zaak op de algemene rol: het
ontbreken van een dergelijke verwittiging kan geen afbreuk doen aan het algemeen
beginsel van het recht van verdediging, aangezien eiser in cassatie reeds bij de
verklaring van voorziening weet dat hij over een termijn van vijftien dagen beschikt om
een verzoekschrift met zijn cassatiemiddelen neer te leggen en dat de zaak na
overzending van het dossier aan de griffie van het Hof zal worden ingeschreven op de
algemene rol waardoor een bijkomende termijn van twee maanden ingaat om er een
memorie neer te leggen. Eiser dient zich tot de griffie van het Hof te wenden indien hij het
aanvangstijdstip wenst te kennen van die bijkomende termijn die de wet hem toekent
ingevolge het cassatieberoep dat hij zelf heeft ingesteld 2. (Art. 420bis, eerste en tweede
lid Sv.)
4º Hoewel de partijen krachtens art. 1107 Ger.W. waarnaar art. 420ter Sv. verwijst, uiterlijk
op de terechtzitting een noot kunnen neerleggen in antwoord op de schriftelijke conclusie
van het O.M., kunnen zij daarentegen bij die gelegenheid, geen middelen voordragen die
zij niet tijdig hebben aangevoerd. (Art. 1107 Ger.W.; Art. 420ter Sv.)
5º Op het cassatieberoep dat de veroordeelde instelt tegen het arrest waarbij hij naar het
hof van assisen wordt verwezen en dat gelijktijdig met het cassatieberoep tegen het
veroordelend arrest wordt ingesteld binnen vijftien dagen na de uitspraak van dat arrest,
neemt het Hof geen kennis van de schending van de wetten betreffende de bevoegdheid
van de kamer van inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen en onderzoekt het
evenmin de nietigheden als bedoeld in de artt. 292bis en 416, tweede lid Sv.; daaruit
volgt dat de middelen die een grond van niet-ontvankelijkheid van de vervolgingen
aanvoeren en die reeds voor het onderzoeksgerecht zijn voorgedragen, niet ontvankelijk
zijn, aangezien zij niet zijn aangevoerd tot staving van een onmiddellijk cassatieberoep3.
(Artt. 292bis en 416, tweede lid Sv.)
6º en 7° Wanneer het cassatieberoep, dat gericht is tegen een door het hof van assisen
gewezen veroordelend arrest wordt verworpen, heeft het cassatieberoep tegen de
gevangenneming geen bestaansreden meer4.
8º en 9° De eerbiediging van het algemeen rechtsbeginsel inzake het vermoeden van
onschuld, dat is vastgelegd in de artt. 6.2 E.V.R.M. en 14.2 I.V.B.P.R. is een plicht voor
de rechters die uitspraak moeten doen over de gegrondheid van de beschuldiging en
wordt beoordeeld met inachtneming van de rechtspleging in haar geheel 5. (Art. 6.2
E.V.R.M.; Art. 14.2 I.V.B.P.R.)
10º en 11° De omstandigheid dat het vermoeden van onschuld in de publieke opinie is
miskend, heeft niet tot gevolg dat de rechter de artt. 6.2 E.V.R.M. en 14.2 I.V.B.P.R. en
het algemeen beginsel van het recht van verdediging heeft geschonden; noch uit het feit
dat een mediacampagne zonder voorgaanden is gevoerd noch uit de duur van de
voorlopige hechtenis, noch uit de verklaringen van overheidsinstanties, noch uit de
weergave in de pers van bepaalde passages uit het strafdossier of van een opiniepeiling
kan worden afgeleid dat de jury of de magistraten waaruit het hof van assisen bestaat
niet onpartijdig zijn geweest of het vermoeden van onschuld hebben miskend 6. (Art. 6.2
E.V.R.M.; Art. 14.2 I.V.B.P.R.)
12º en 13° De eerbiediging van het algemeen beginsel van het recht op een eerlijk proces,
dat is vastgelegd in de artt. 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R. wordt beoordeeld met
inachtneming van de rechtspleging in haar geheel7. (Art. 6.1 E.V.R.M.; Art. 14.1
2 Zie Cass., 9 april 2002, A.R. P.02.0055.N, nr. 218; 18 juni 2002, A.R. P.01.1778.N, nr. 367.
3 Zie Cass., 21 april 2004, A.R. P.04.0173.F, nr. 210.
4 Zie Cass., 9 jan. 2002, A.R. P.01.1035.F, nr. 17; 3 maart 2004, A.R. P.03.1750.F, nr. 117.
5 Zie Cass., ver. K., 14 okt. 1998, J.L.M.B. 1999, 233.
6 Zie Cass., 15 okt. 2001, A.R. P.01.1333.F, nr. 553 en verslag van het Hof van Cassatie 2002, 448.
7 Zie Cass., 1 okt. 1997, P.97.0555.F, nr. 379; 16 mei 2001, A.R. P.01.0305.F, nr. 288; Verslag van
het Hof van Cassatie 2002, 452.
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I.V.B.P.R.)
14º, 15° en 16° Aangezien de beschuldigde voor het hof van assisen de door het O.M. en
de burgerlijke partijen tegen hem ingebrachte gegevens vrij heeft kunnen betwisten, de
mogelijkheid gekregen heeft om in een akte van verdediging te antwoorden op de akte
van beschuldiging, vragen te stellen aan de getuigen en opmerkingen te maken over hun
verklaringen, zelf andere getuigen aan te brengen, te antwoorden en vervolgens te
repliceren, vooreerst op de in de vorderingen van het O.M. en de pleidooien van de
burgerlijke partijen aangevoerde middelen, en daarna op de vorderingen met het oog op
de straftoemeting, waarbij hij altijd het laatste woord gekregen heeft, kan hij niet beweren
dat hij geen recht heeft gehad op een eerlijk proces. (Art. 6.1 E.V.R.M.; Art. 14.1
I.V.B.P.R.)
17º, 18° en 19° Aangezien de juryleden afzonderlijk de bij art. 312 Sv. voorgeschreven eed
hebben afgelegd dat zij geen afbreuk zouden doen aan de belangen van de
beschuldigde of aan de belangen van de maatschappij die hem beschuldigt, dat zij met
niemand in verbinding zouden komen voordat hun verklaring was afgelegd, dat zij geen
gehoor zouden geven aan haat of kwaadwilligheid, aan vrees of genegenheid, dat zij
zouden beslissen op grond van de aangevoerde bezwaren en de middelen van
verdediging, naar hun geweten en hun innige overtuiging, met onpartijdigheid en
vastberadenheid zoals het een vrij en rechtschapen mens betaamt, zijn noch de
omstandigheid dat de juryleden over de schuld van de beschuldigden beraadslagen
zonder de bijstand van magistraten, noch de omstandigheid dat zij "geen enkele ervaring
of (...) bijzondere opleiding" hebben een reden om hen ervan te verdenken dat zij
tekortgeschoten zouden zijn aan hun plicht tot onafhankelijkheid en onpartijdigheid in een
zaak waarvan het proces reeds is gevoerd in de pers8. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
20º, 21° en 22° Om te bepalen of de beschuldigde of zijn raadsman wel het recht en de
faciliteiten hebben gekregen die zij nodig hebben ter voorbereiding van hun verdediging,
moet rekening worden gehouden met de tijd en de faciliteiten die hun werden gegeven
zowel voor als tijdens de terechtzittingen, maar ook met de omvang en de complexiteit
van de zaak9. (Art. 6.3, b E.V.R.M.; Art. 14.3, b I.V.B.P.R.)
23º, 24°, 25° en 26° Gelet op het fundamentele verschil tussen, enerzijds, het O.M. dat, in
het belang van de maatschappij, een openbare dienst vervult die verband houdt met de
opsporing van strafbare feiten en met het instellen van de strafvordering en, anderzijds,
de vervolgde persoon die zijn persoonlijk belang verdedigt, houdt de omstandigheid dat
het O.M. tijdens het onderzoek meer tijd heeft gekregen dan de beschuldigde om inzage
te nemen van het strafdossier geen schending in van het algemeen beginsel van het
recht op een eerlijk proces10. (Art. 6.1 en 6.3, b E.V.R.M.; Artt. 14.1 en 14.3 b, I.V.B.P.R.)
27º, 28° en 29° Een miskenning van het algemeen beginsel van het recht op een eerlijk
proces kan niet worden afgeleid uit het feit alleen dat de magistraten van het O.M., die in
het belang van de maatschappij een openbare dienst vervullen, die verband houdt met
de opsporing van strafbare feiten en met de instelling van de strafvordering, door de
Staat worden bezoldigd, terwijl de raadslieden van de beschuldigde "voor de opdrachten
verbonden aan de studie van het dossier voor de terechtzittingen geen specifieke
vergoeding hebben ontvangen in het kader van de wet op de kosteloze rechtsbijstand".
(Art. 6.1 E.V.R.M.; Art. 14.1 I.V.B.P.R.)
30º en 31° De rechter mag geen veroordeling uitspreken voor een misdrijf dat niet meer
bestaat op de dag van de veroordeling; wanneer evenwel het feit dat in de opgeheven
wet strafbaar is gesteld ook in de nieuwe wet, maar onder een andere omschrijving,
strafbaar wordt gesteld en elk van die wetten dezelfde straf oplegt voor dat feit, en
wanneer de wetgever niet de wil te kennen gegeven heeft om voor het verleden of voor
8 Zie Cass., 16 juni 2004, A.R. P.04.0281.F, nr. 333.
9 Zie Cass., ver. K., 5 april 1996, A.94.0002.F, nr. 111.
10 Zie Cass., ver. K. 6 feb. 1996, A.R. A.94.0002.F, nr. 74; Cass., 16 okt. 1996, A.R. P.96.1278.F,
nr. 385.
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de toekomst af te zien van bestraffing, legt de rechter die straf wettig op op het onder de
gelding van de vroegere wet gepleegde feit mits hij de gunstigste omschrijving toepast 11.
(Art. 15 I.V.B.P.R.; Art. 2 Sw.)
32º Uit de omstandigheid alleen dat de gezworenen zich vrij kunnen bewegen tijdens de
schorsing van de zitting, die was bevolen na de voorlezing van de vragen, kan niet
worden afgeleid dat zij van buitenaf, meer bepaald door de media, werden beïnvloed en
evenmin dat zij kennis hebben genomen van andere gegevens dan die welke uit het
debat naar voren gekomen zijn of dat zij inzage hebben genomen van andere
documenten dan die welke vervat waren in de stukken die hun met toepassing van art.
341, eerste lid Sv. door de voorzitter van het hof van assisen waren overhandigd12.
33º Art. 342 Sv. bepaalt niet dat de vragen "zonder onderbreking" na de voorlezing ervan
door de voorzitter aan de gezworenen zullen worden overhandigd. (Art. 342, eerste lid
Sv.)
34º De voorzitter van het hof van assisen oordeelt vrij over de in het art. 353 Sv. bedoelde
schorsingen13. (Art. 353 Sv.)
35º en 36° Wanneer de beschuldigde voor het hof van assisen niet heeft aangevoerd dat
de redelijke termijn was overschreden, kan het middel, dat aan het arrest verwijt bij de
straftoemeting geen rekening te hebben gehouden met die overschrijding, niet voor de
eerste maal voor het Hof van Cassatie worden aangevoerd en is het bijgevolg niet
ontvankelijk. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
37º De redelijke termijn, bedoeld in art. 5.3 E.V.R.M., heeft enkel betrekking op de
voorlopige hechtenis, en niet op de vaststelling van de straf. (Art. 5.3 E.V.R.M.)
38º en 39° Er is geen aanleiding voor het Hof van Cassatie om aan het Arbitragehof een
prejudiciële vraag te stellen die gegrond is op onderstellingen die onjuist zijn 14. (Art. 26,
§1, 3° Bijzondere Wet Arbitragehof)
40º Het Hof van Cassatie dient te antwoorden op de middelen die een partij regelmatig
heeft aangevoerd in de verklaring van voorziening, in een cassatieverzoekschrift of in
een memorie en die uiteengezet zijn in een overeenkomstig art. 1107, tweede lid Ger.W.
neergelegde noot; in de regel is het Hof niet verplicht te antwoorden op de conclusie van
het O.M. die ertoe strekt het Hof voor te lichten over de verdiensten van het
cassatieberoep. (Artt. 420bis, 420ter en 422 Sv.; Artt. 1105 en 1107 Ger.W.)
41º en 42° De conclusie van het O.M. bij het Hof van Cassatie strekt ertoe het Hof voor te
lichten over de verdiensten van het cassatieberoep; het Hof is in de regel niet verplicht
daarop te antwoorden. (Artt. 1105 en 1107 Ger.W.)
(D. e.a.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal R. Loop over de ontvankelijkheid van de
door M.D. neergelegde memorie (vertaling):
Deze zaak werd op 4 augustus 2004 ingeschreven op de algemene rol.
Op 29 november 2004 diende eiser M.D. ter griffie van het Hof een memorie in, die
namens hem was ondertekend door een van zijn raadslieden, Mr. Candice Fastrez, loco
Mr. Xavier Magnée, advocaten bij de balie te Brussel.
Herhaaldelijk heeft het Hof beslist dat niet ontvankelijk is het middel dat na het
verstrijken van de bij artikel 420bis, tweede lid, Sv. bepaalde termijn ter griffie van het
11 Zie concl. O.M.
12 Zie Cass., 30 jan. 2001, A.R. P.00.1501.N, nr. 58.
13 Cass., 30 jan. 2001, A.R. P.00.1501.N, nr. 58.
14 Zie Cass., 11 feb. 2003, A.R. P.02.0394.N, nr. 93.
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Hof van Cassatie wordt neergelegd tot staving van een cassatieberoep in strafzaken15.
In een arrest van 9 april 200216 heeft het Hof wat dat betreft eraan herinnerd dat geen
wettelijke bepaling voorschrijft en geen algemeen rechtsbeginsel vereist dat een eiser in
cassatie wordt verwittigd van de datum van de inschrijving van zijn zaak op de rol; dat het
ontbreken van een dergelijke verwittiging eisers recht van verdediging niet miskent, daar
hij op de hoogte is van het cassatieberoep dat hijzelf heeft ingesteld en hij dus weet dat op
een bepaald ogenblik een vervaltermijn begint te lopen.
In een arrest van 18 juni 200217 maakt het Hof bovendien de volgende overwegingen:
“Overwegende dat, ingevolge het artikel 420bis Wetboek van Strafvordering, een
memorie in cassatie slechts ontvankelijk is voor zover zij ten minste acht dagen voor de
zitting werd ingediend en dit niet later dan twee maanden sedert de dag waarop de zaak op
de algemene rol is ingeschreven; dat derhalve de termijn van twee maanden een beperking
stelt aan het recht om ten minste acht dagen voor de zitting een memorie in te dienen;
Overwegende dat deze beperking de gelijkheid en het goede verloop in de
cassatieprocedures verzekert;
dat hierdoor wordt verhinderd dat de eisers in zaken die het Hof slechts na enige tijd in
behandeling kan nemen, een ruimere mogelijkheid krijgen om een memorie in te dienen
dan de eisers in zaken die het Hof sneller in behandeling kan nemen; dat deze beperking
derhalve een wettig doel nastreeft waarmee het redelijk in verband staat;
Overwegende dat de omstandigheid dat het Hof ooit wegens een overmacht een
laattijdige memorie heeft toegelaten, geen afbreuk doet aan de principiële nietontvankelijkheid van een laattijdig ingediende memorie;
Overwegende dat de omstandigheid dat eiser in cassatie geen melding ontvangt van de
inschrijving op de algemene rol, niet afdoet aan de wettigheid van de regeling van artikel
420bis Wetboek van Strafvordering;
dat het eiser toekomt zelf op de griffie informatie in te winnen naar de inschrijving van
de zaak, wat hem geen onredelijke last oplegt;
In verband met overmacht heeft het Hof, onder meer in een arrest van 1 juni 198818
beslist dat overmacht enkel kan voortvloeien uit een omstandigheid buiten de wil van de
eiser, die deze omstandigheid niet heeft kunnen voorzien noch voorkomen. Aldus heeft
het Hof in een arrest van 19 december 200019 bijvoorbeeld beslist dat de laattijdige
neerlegging van een memorie wegens vergetelheid door de lasthebber van de raadsman
van een beklaagde geen geval van overmacht uitmaakt. Te dezen kan overmacht niet
worden aangevoerd ter rechtvaardiging van de ontvankelijkheid van de door eiser
laattijdig ingediende memorie.
Mr. Xavier Magnée schreef immers op 7 juli 2004 aan de hoofdgriffier van het Hof van
Cassatie met de vraag hem op de hoogte te brengen van “de datum van de terechtzitting,
daar hij wist dat de h. D. van plan is een memorie in te dienen, wat moet gebeuren acht
dagen voor die terechtzitting”. Die brief is op 9 juli 2004 op de griffie ingekomen.
Ofschoon hij de datum van inschrijving van de zaak op de algemene rol niet vroeg,
heeft de griffie van het Hof hem op 4 augustus 2004, onder de referentie “D” geschreven
dat de zaak P.04.1189.F dezelfde dag nog op de algemene rol was ingeschreven.
Op 22 november 2004 heeft de griffie van het Hof hem bovendien de datum van de
terechtzitting, namelijk 15 december 2004, ter kennis gebracht.
15 S. SONCK, Le pourvoi en cassation en matière pénale, Mys & Breesch, 48.
16 Cass., 9 april 2002, A.R. P.02.0055.N, nr. 218.
17 Cass., 18 juni 2002, A.R. P.01.1778.N, nr. 367.
18 Cass., 1 juni 1988, A.R. 6585, nr. 605.
19 Cass., 19 dec. 2000, A.R. P.00.1439.N, nr. 708.
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Besluit: Daar de memorie is ingediend buiten de bij art. 420bis Sv. voorgeschreven
termijn, is zij niet ontvankelijk.
Conclusie van de heer advocaat-generaal R. Loop (vertaling):
Opdrachten van het Hof van Cassatie en cassatieprocedure20:
Krachtens art. 608 Ger.W. neemt het Hof van Cassatie kennis van de beslissingen in
laatste aanleg die voor het Hof worden gebracht wegens overtreding van de wet of wegens
schending van substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen.
De voornaamste gronden waarop een cassatieberoep kan steunen, zijn: schending van
de wet (schending of verkeerde toepassing van de wet, miskenning van de bewijsregels),
onbevoegdheid of machtsoverschrijding, vormgebreken (onregelmatige samenstelling van
het rechtsollege, geen openbaarheid, ontbreken van essentiële vermeldingen in de
beslissing), motiveringsgebreken (ontbreken van motivering, tegenstrijdige motivering,
niet-beantwoording van de conclusies van de partijen) en miskenning van de bewijskracht
van akten (uitlegging van een processtuk of van een bewijsstuk in een zin die
onverenigbaar is met de bewoordingen van het geschrift).
Het Hof treedt niet in de beoordeling van de zaak zelf en dat betekent dat het de feiten
niet beoordeelt en dat het, als het de bestreden beslissing vernietigt, de zaak in principe
naar een andere feitenrechter verwijst. De controle van het Hof heeft eveneens betrekking
op de conformiteit van de beslissingen met het internationaal recht met directe werking.
Het Hof onderzoekt dus de regelmatigheid van de rechtspleging en de wettigheid van
de bestreden beslissing.
In burgerlijke zaken, zaken van koophandel, sociale zaken en tuchtzaken moet het
cassatieberoep worden ingesteld bij een verzoekschrift, ondertekend door een advocaat bij
het Hof van Cassatie, waarin de middelen van eiser, dat wil zeggen de grieven die hij doet
gelden tegen de aangevochten beslissing, zijn aangegeven. In de genoemde zaken, evenals
in fiscale zaken werpt het Hof nooit ambtshalve enig cassatiemiddel op tot staving van
een cassatieberoep. In strafzaken daarentegen kan het cassatieberoep worden ingesteld
zonder de medewerking van een advocaat bij het Hof van Cassatie, door een eenvoudige
verklaring ter griffie van het gerecht dat de beslissing heeft gewezen of ter griffie van de
gevangenis waarin eiser wordt gevangen gehouden, en de eiser is niet verplicht enig
middel aan te voeren. Het Hof gaat in strafzaken altijd na of de bestreden beslissing
regelmatig en conform de wet is gewezen. Het vernietigt ze eventueel op grond van een
middel dat het ambtshalve opwerpt.
Onderzoek van de cassatieberoepen en de middelen:
De cassatieberoepen worden hieronder in chronologische volgorde onderzocht.
Op 3 juni 2004 heeft B.F. zich in cassatie voorzien tegen het op dezelfde dag door het
Hof van Assisen van de provincie Luxemburg gewezen arrest waarbij zijn burgerlijke
rechtsvordering tegen M.D. en tegen M.M. niet ontvankelijk was verklaard en waarbij de
onmiddellijke voortzetting van de rechtspleging was bevolen. Op 2 augustus 2004 diende
hij op de griffie van het Hof een door hem ondertekende memorie in waarin hij
verschillende grieven aanvoerde.
Om ontvankelijk te zijn moet de tot staving van het cassatieberoep aangevoerde grief
met name gericht zijn tegen de bestreden beslissing21 en nauwkeurig zijn22.
Te dezen moet worden vastgesteld dat de door eiser aangevoerde grieven geen verband
houden met de bestreden beslissing en dat zij bovendien vanuit die beslissing helemaal
20 Verslag van het Hof van Cassatie 2003, 197 en 198.
21 Zie Cass., 2 juni 1999, A.R. P.99.0023.F, nr. 325, en 7 mei 2003, A.R. P.03.0292.F, www.
cass.be.
22 Zie Cass., 15 nov. 2000, A.R. P.00.1373.F, nr. 627, en 16 mei 2001, A.R. P.01.0305.F, nr. 288.
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niet kunnen worden begrepen. De grieven zijn dus niet ontvankelijk en het cassatieberoep
moet worden verworpen.
Op 7 juni 2004 stelde G.F. een cassatieberoep in tegen het op 24 mei 2004 door het Hof
van Assisen van de provincie Luxemburg gewezen arrest waarbij zijn burgerlijke
rechtsvordering tegen M.N. niet ontvankelijk was verklaard en waarbij de onmiddellijke
voortzetting van de rechtspleging was bevolen. Hij heeft geen enkel middel bij geschrift
opgeworpen binnen de bij de wet bepaalde termijnen.
Wat dat betreft dient eraan te worden herinnerd dat, indien geen enkel middel voor het
Hof wordt voorgedragen op één van de bij de wet bepaalde wijzen23, eiser geen
mondelinge kritiek kan uitoefenen op de terechtzitting waarop de zaak wordt
opgeroepen24.
Het cassatieberoep moet dus worden verworpen.
M.D. heeft op 23 juni 2004 cassatieberoep ingesteld “tegen de strafrechtelijke
beschikkingen van het op 22 juni 2004 gewezen arrest …. waarbij hij wordt gestraft met
levenslange opsluiting en terbeschikkingstelling van de regering gedurende tien jaar”.
Hij heeft geen enkel middel bij geschrift opgeworpen binnen de bij de wet bepaalde
termijnen, maar, zoals hierboven gezegd, dient het Hof, wanneer een regelmatig
cassatieberoep is ingesteld tegen de beslissing over de strafvordering, in principe
ambtshalve alle nietigheden of onregelmatigheden op te werpen die kunnen leiden tot de
vernietiging van de beslissing25.
Te dezen volgt uit het onderzoek van de rechtspleging en van het bestreden arrest dat
de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen inachtgenomen
zijn en dat de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen. Bijgevolg moet het
cassatieberoep worden verworpen.
Op 5 juli 2004 heeft M.M. zich in cassatie voorzien tegen het arrest, dat op 30 april
2003 was gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling,
waarbij zij naar het hof van assisen was verwezen en haar gevangenneming was bevolen.
Dezelfde dag heeft zij tevens bij afzonderlijke akte cassatieberoep ingesteld “tegen de
verschillende arresten (tussenarresten, alsook de arresten betreffende de schuld en de
straf), die op 22 juni 2004 waren gewezen door het Hof van Assisen van de provincie
Luxemburg”.
Daar het hof van assisen geen tussenarrest heeft gewezen op 22 juni 2004, is het tweede
cassatieberoep niet ontvankelijk, in zoverre het gericht is tegen niet bestaande
beslissingen.
Op 1 oktober 2004 legde eiseres op de griffie van het Hof een memorie neer, die voor
haar was ondertekend door een van haar raadslieden, Mr. Thierry Moreau, advocaat bij de
balie te Nijvel en waarin zeven middelen werden aangevoerd, waarvan sommige gericht
zijn tegen de twee bestreden beslissingen, het verwijzend arrest en het veroordelend
arrest.
Het eerste middel voert de schending aan van art. 6 E.V.R.M. en art. 14 I.V.B.P.R.,
alsook de miskenning van het algemeen rechtsbeginsel inzake het vermoeden van
onschuld. Het is gericht tegen het arrest tot verwijzing naar het hof van assisen.
In dat middel voert eiseres aan dat zij voor de kamer van inbeschuldigingstelling bij
conclusie gevraagd had dat de vervolgingen niet ontvankelijk zouden worden verklaard
wegens schending van het vermoeden van onschuld door de Rijksoverheid
(werkzaamheden van de parlementaire onderzoekscommissie, verklaringen van
23 Artt. 420bis en 422 Sv.
24 S. SONCK, Le pourvoi en cassation en matière pénale, Mys & Breesch, Gent, 2000, 47.
25 S. SONCK, o.c., 61.
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afgevaardigden en van de minister van Justitie, etc.) en verwijt zij aan het bestreden arrest
dat het het genoemd verweermiddel heeft verworpen.
Krachtens artikel 416, tweede lid Sv., had eiseres voor het eindarrest onmiddellijk
cassatieberoep kunnen instellen tegen dat arrest tot verwijzing naar het hof van assisen en
had zij op dat ogenblik de niet-ontvankelijkheid van de vervolgingen kunnen aanvoeren.
Een dergelijk verweermiddel kan zij thans niet meer aanvoeren omdat het
cassatieberoep van de veroordeelde tegen het arrest tot verwijzing naar het hof van
assisen, dat op hetzelfde ogenblik was ingesteld als het cassatieberoep tegen het
veroordelend arrest binnen vijftien dagen na de uitspraak van dat arrest, noch de
schending van de wetten betreffende de bevoegdheid van de kamer van
inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen, noch het onderzoek van de in de artt.
292bis en 416, tweede lid Sv. bedoelde nietigheden, aan het Hof voorlegt26.
Het eerste middel is derhalve niet ontvankelijk.
Het tweede middel voert de schending aan van art. 6 E.V.R.M., art. 14 I.V.B.P.R.,
alsook de miskenning van de algemene rechtsbeginselen inzake het vermoeden van
onschuld en het recht op behandeling van de zaak door een onpartijdige rechterlijke
instantie. Het is gericht zowel tegen het arrest tot verwijzing naar het hof van assisen als
tegen het veroordelend arrest.
Dat middel voert aan dat eiseres en andere personen in de media zijn voorgesteld als
schuldig aan de hun ten laste gelegde feiten en de Rijksoverheid wordt verweten dat zij
geen enkele maatregel getroffen heeft om die mediacampagne te beletten. Het leidt
daaruit af dat het vermoeden van onschuld van eiseres niet is geëerbiedigd en dat eiseres
wegens de invloed van die mediacampagne op de jury, geen recht gehad heeft op een
onpartijdige rechterlijke instantie.
Om dezelfde redenen als die welke hierboven in het antwoord op het eerste middel
worden aangegeven, is dat middel niet ontvankelijk in zoverre het gericht is tegen het
arrest tot verwijzing naar het hof van assisen, daar eiseres tegen dat arrest onmiddellijk
cassatieberoep had kunnen instellen voor het veroordelend eindarrest en op dat ogenblik
een grond van niet-ontvankelijkheid van de vervolgingen had kunnen opwerpen.
Dat middel is tevens niet ontvankelijk in zoverre het gericht is tegen het veroordelend
arrest, enerzijds, omdat toetsing het Hof ertoe zou verplichten feitelijke gegevens na te
gaan in zoverre het onderzoek ervan zou vereisen dat feiten worden nagegaan
(mediacampagne, inhoud en eventuele invloed van deze campagne) waartoe het Hof niet
bevoegd is27, anderzijds, omdat het geen verband houdt met de bestreden beslissing
(verwijten gericht tegen “de overheid”)28.
Voor het overige kan dat middel niet worden aangenomen omdat het Hof, wat betreft
de eerbiediging van het vermoeden van onschuld reeds eraan herinnerd heeft, enerzijds,
dat die eerbiediging een plicht is voor de rechters die uitspraak moeten doen over de
gegrondheid van de beschuldiging en enkel wordt beoordeeld met inachtneming van de
rechtspleging in haar geheel29, anderzijds, dat het vermoeden van onschuld betrekking
heeft op de houding van de rechters en niet op de publieke opinie30.
Het Hof heeft bovendien beslist dat een schending van het recht van verdediging en van
het vermoeden van onschuld niet kan worden afgeleid uit de omstandigheid alleen dat een
zekere openbaarheid is verleend aan de zaak van de beschuldigde31.
26 Zie Cass., 21 april 2004, A.R. P.04.0173.F, www. cass.be.
27 Zie Cass., 4 maart 1987, A.R. 5653, nr. 398.
28 Zie Cass., 2 juni 1999, A.R. P.99.0023.F, nr. 325, en 7 mei 2003, A.R. P.03.0292.F, www.cass.be.
29 Zie Cass., ver. k., 14 okt. 1998, J.L.M.B. 1999, 233.
30 Zie Cass., 17 okt. 2001, A.R. P.01.1333.F, nr. 553 ; Verslag van het Hof van Cassatie 2002, 448.
31 Zie Cass., 18 jan. 1984, A.R. 2921, nr. 260, en 17 okt. 2001, A.R. P.01.1333.F, nr. 553.
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In het tegenovergestelde geval zou in ophefmakende zaken een eerlijk proces
uitgesloten zijn wegens de aard van de feiten of wegens de identiteit van het slachtoffer of
de dader. Hoe zou het in een dergelijk geval nog mogelijk zijn om bijvoorbeeld uitspraak
te doen over genociden, over misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden?
Met toepassing van het recht op eerbiediging van het vermoeden van onschuld staat het
uitsluitend aan de vervolgende partij de schuld van de beschuldigde aan te tonen en
bijgevolg dient de twijfel hem ten goede te komen. Het betreft hier een van de
grondbeginselen van de democratische Staat dat vereist dat de rechters in de vervulling
van hun ambt niet uitgaan van de vooropgezette mening dat de beschuldigde de
aangeklaagde daad heeft gepleegd32.
Het vermoeden van onschuld ten aanzien van de beschuldigde wordt gewaarborgd,
onder meer door het recht op tegenspraak dat hij kan doen gelden betreffende de
vaststellingen van de verbalisanten en de tegen hem ingebrachte beschuldigingen, alsook
door de onpartijdigheid waarmee de rechter de bewijswaarde van die vaststellingen
beoordeelt33.
Ten slotte dient de rechter, om te oordelen of de zaak van eiseres eerlijk is behandeld,
na te gaan of die zaak in haar geheel op een eerlijke wijze is behandeld. Blijkt dat de
beschuldigde voor het vonnisgerecht, te dezen, het hof van assisen, de kans heeft
gekregen om vrij tegenspraak te voeren over de door het O.M. tegen haar ingebrachte
gegevens, dan kan zij niet beweren dat haar recht van verdediging is miskend of dat zij
geen recht heeft gehad op een eerlijk proces34.
De magistraten, ook al zijn zij, zoals de juryleden, geen beroepsrechters, worden
vermoed onpartijdig en onafhankelijk te zijn zolang het tegendeel niet is bewezen 35.
Art. 6.1 E.V.R.M. vereist trouwens niet dat personen die met een rechtsprekende functie
belast zijn, die taak op permanente wijze uitoefenen en een juridische vorming hebben
genoten36.
Bij de aanvang van het proces heeft ieder jurylid de eed afgelegd dat hij zal beslissen
met onpartijdigheid en, onder meer, dat hij met niemand in verbinding zal komen tot na
het beraad37. Die eed biedt de voor een eerlijk proces vereiste waarborg tegen alle vormen
van discriminatie38.
Het Hof heeft aldus beslist dat uit de onervarenheid die aan juryleden wordt
toegeschreven niet kan worden afgeleid dat de jury niet in staat is op onpartijdige wijze
uitspraak te doen in een zaak waarvan het proces reeds is gevoerd in de pers39.
Wanneer, zoals te dezen, uit de processtukken niet blijkt dat de rechters niet met de
vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid uitspraak hebben gedaan, en evenmin dat zij
niet de objectieve, afdoende waarborgen hebben geboden om elke gewettigde twijfel over
hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid uit te sluiten, ongeacht de verklaringen die een
minister, zelfs de Minister van Justitie, over die zaak heeft gedaan en de weerslag ervan in
de media, kan uit de in die zaak uitgesproken schuldigverklaring niet worden afgeleid dat
de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechters die de uitspraak hebben gewezen
wettig in twijfel kunnen worden getrokken, en evenmin dat zij het vermoeden hebben
32 F. KUTY, “Chronique de jurisprudence”, J.L.M.B. 2003, 524, en zie Cass., 8 dec. 1998, A.R.
P.97.1102.N, nr. 509.
33 Zie Cass., 22 juni 1999, A.R. P.0611.N, nr. 386.
34 Zie Cass., 1 okt. 1997, A.R. P.97.0555.F, nr. 379 en 16 mei 2001, A.R. P.01.0305.F, nr. 288,
Verslag van het Hof van Cassatie 2002, 453.
35 Verslag van het Hof van Cassatie 2002, 440; zie Cass., 24 sept. 1986, A.R. 5372, nr. 48.
36 Zie Cass., 23 april 1985, A.R. 8581, nr. 500.
37 Art. 312 Sv.
38 Zie Cass., 4 feb. 1992, A.R. 6168, nr. 291.
39 Zie Cass., 16 juni 2004, A.R. P.04.0281.F, www.cass.be.
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miskend dat wordt gewaarborgd door art. 6.2 E.V.R.M.40.
Het derde middel voert de schending aan van art. 6 E.V.R.M., art. 14 I.V.B.P.R., alsook
de miskenning van de algemene beginselen betreffende het recht op een eerlijk proces en
de eerbiediging van het recht van verdediging. Het is gericht zowel tegen het arrest tot
verwijzing naar het hof van assisen als tegen het veroordelend arrest.
Dat middel voert aan dat de bestreden arresten geenszins rekening hebben gehouden
met het feit dat de raadsman van eiseres, die was aangewezen in het kader van de
rechtsbijstand, niet in staat is geweest en niet de middelen gekregen heeft om inzage te
nemen van alle stukken van het dossier in de verschillende fasen van de rechtspleging.
Het voert bovendien aan dat eiseres niet is behandeld op voet van gelijkheid met het O.M.
dat belast is met de beschuldiging, zodat het beginsel van de wapengelijkheid tussen de
partijen niet is geëerbiedigd.
Om dezelfde redenen als die welke hierboven in het antwoord op het eerste en het
tweede middel worden vermeld is dat middel niet ontvankelijk in zoverre het gericht is
tegen het arrest tot verwijzing naar het hof van assisen, daar eiseres tegen dat arrest voor
het veroordelend eindarrest onmiddellijk cassatieberoep had kunnen instellen en op dat
ogenblik een grond van niet-ontvankelijkheid van de vervolgingen had kunnen aanvoeren.
Er moet trouwens worden vastgesteld dat eiseres voor het hof van assisen een
dergelijke miskenning van haar rechten niet heeft opgeworpen. Zij heeft geen akte van
verweer ingediend, ofschoon zij dat had kunnen doen, en zij heeft slechts eenmaal,
namelijk op de terechtzitting van 7 april 2004, een conclusie genomen waarin zij enkel
verzocht om het verhoor van de getuigen over de moraliteit.
Aangezien eiseres niet voor het eerst voor het Hof van Cassatie de miskenning van haar
recht van verdediging of van haar recht op een eerlijk proces kan aanvoeren op grond van
feiten die zij ter kennis had kunnen brengen van het hof van assisen en die het Hof van
Cassatie niet bevoegd is te onderzoeken, is het middel ook in dat opzicht niet
ontvankelijk41.
Voor het overige kan dat middel niet worden aangenomen, omdat er tussen het O.M. en
de verdachte of de beschuldigde een fundamenteel verschil bestaat, dat verantwoord is,
aangezien het op een objectief criterium berust, nl. dat eerstgenoemde in het belang van
de maatschappij een openbare dienst vervult die verband houdt met de opsporing en de
vervolging van strafbare feiten en de strafvordering instelt, terwijl laatstgenoemde zijn
persoonlijk belang verdedigt42.
Het Arbitragehof heeft trouwens beslist dat de grondwettelijke regels van de gelijkheid
en de niet-discriminatie niet uitsluiten dat een verschil in behandeling tussen categorieën
van personen wordt ingesteld, voor zover dat verschil op een objectief criterium berust en
het redelijk verantwoord is. In die context heeft het Arbitragehof tevens eraan herinnerd
dat het O.M., door in het belang van de gemeenschap de opdrachten van openbare dienst
te vervullen met betrekking tot de opsporing en de vervolging van de misdrijven, andere
doelstellingen heeft dan de beschuldigde wiens belang persoonlijk is43.
Krachtens de wet leidt het O.M. het onderzoek van de strafzaken in om de
strafvordering in te stellen. Daartoe is het normaal dat het tijdens het onderzoek niet op
dezelfde wijze als de verdachte inzage krijgt van de stukken van het dossier. De
omstandigheid alleen dat volgens eiseres het O.M. meer tijd gekregen heeft om zijn
40 Zie Cass., 7 mei 2003, A.R. P.03.0292.F, www.cass.be.
41 Zie Cass., 6 jan. 1998, A.R. P.97.1574.N, nr. 4 ; J. DU JARDIN, Het recht van verdediging in de
rechtspraak van het Hof van Cassatie (1999-2003), rede, door de h. proc.-gen. uitgesproken op de
plechtige openingszitting van 1 september 2003, Verslag van het Hof van Cassatie 2003, 524.
42 Zie Cass., 16 okt. 1996, A.R. P.96.1278.F, nr. 385.
43 Zie Arbitragehof, 1 dec. 1996, nr. 82/94, rev. dr. pén. 1995, 276.
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vordering op te maken dan zij voor de voorbereiding van haar verdediging gehad heeft,
heeft eiseres de waarborg van een eerlijk proces niet ontnomen44.
Het vierde middel voert de schending aan van art. 6 E.V.R.M., art. 14 I.V.B.P.R. alsook
de miskenning van de bewijskracht van de akten en de algemene beginselen betreffende
het recht op een eerlijk proces en de eerbiediging van het recht van verdediging. Het is
gericht tegen het arrest tot verwijzing naar het hof van assisen.
Dat middel heeft betrekking op een brief die de procureur-generaal bij het Hof van
Beroep te Luik op 4 februari 1999 aan de raadsman van eiseres gezonden heeft in verband
met uitlatingen van die raadsman in de pers over gegevens uit het dossier die zijn gehaald
uit het door de onderzoeksrechter voor de raadkamer met gesloten deuren opgemaakte
verslag. Het verwijt het bestreden arrest dat het zulks niet beschouwt als een aantasting
van het recht van verdediging en van het vermoeden van onschuld van eiseres, alsook van
haar recht op een eerlijk proces.
Indien eiseres daarmee bedoelt dat zij voor de kamer van inbeschuldigingstelling heeft
aangevoerd dat de vervolgingen niet ontvankelijk waren wegens de schending van het
recht van verdediging, van het vermoeden van onschuld of van het recht op een eerlijk
proces, dan had zij, voor het eindarrest dat haar veroordeelde, onmiddellijk cassatieberoep
moeten instellen tegen het arrest tot verwijzing naar het hof van assisen. Zoals de vorige
middelen is dat middel in zoverre niet ontvankelijk.
Het middel betoogt bovendien dat het bestreden arrest de bewijskracht van de akten
miskent omdat het “verklaart dat de brief geen deel uitmaakt van het dossier van het
onderzoek en dat de brief niet voor publicatie bestemd was”.
Wat dat betreft mist het middel feitelijke grondslag omdat het de juiste motivering niet
weergeeft van het bestreden arrest waarin in werkelijkheid staat “dat vooreerst moet
worden opgemerkt dat die brief uiteraard niet bestemd was voor publicatie, dat hij als
zodanig geen deel uitmaakt van het dossier van onderzoek en dat de onthulling van de
inhoud ervan, ook al is het maar in een conclusie, wel verrassend is”.
Het vijfde middel voert de schending aan van art. 15 I.V.B.P.R., van art. 2 Sw. en van
art. 7 van de wet van 14 juni 2002 houdende overeenstemming van het Belgische recht
met het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling.
Het is gericht tegen het veroordelend arrest.
Dat middel verwijt aan het bestreden arrest dat het eiseres tot één enkele straf
veroordeelt wegens verschillende misdrijven, waarvan de zwaarste (D.17 en D.18),
bestaan in willekeurige aanhouding of gevangenhouding, met de in artikel 438 Sw.
bepaalde verzwarende omstandigheden van doodsbedreigingen en lichamelijke
folteringen die de dood hebben veroorzaakt. Het voert aan dat eiseres is veroordeeld
wegens misdrijven die op het ogenblik van de uitspraak van het bestreden arrest niet meer
bestonden in het Strafwetboek, omdat artikel 7 van de wet van 14 juni 2002 houdende
overeenstemming van het Belgische recht met het Verdrag tegen foltering en andere
wrede, onmenselijke of onterende behandeling , art. 438 Sw. heeft opgeheven en de in art.
434 Sw. omschreven misdrijven willekeurige gevangenneming of gevangenhouding die
aan eiseres ten laste zijn gelegd, niet meer konden verzwaard door de in het oud art. 438
van dat wetboek vermelde omstandigheden.
Het voert bovendien aan dat, ook al heeft voormelde wet van 14 juni 2002 een art.
417ter in het Sw. ingevoegd waarin het hoofdmisdrijf foltering met verschillende
verzwarende omstandigheden wordt omschreven, dat misdrijf niet hetzelfde is als het
misdrijf waarvoor eiseres is veroordeeld.
Het middel heeft dus betrekking op een conflict tussen strafwetten in de tijd dat zich
44 Zie Cass., 16 okt. 1996, A.R. P.06.1278.F, nr. 385.
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kan voordoen wanneer de strafwet wordt gewijzigd na de voltrekking van het feit en voor
de uitspraak45.
Art. 15 I.V.B.P.R. en art. 2 Sw. bevatten twee regels: de regel dat de strafwet niet
terugwerkt in de tijd en dat de minst strenge strafwet met terugwerkende kracht wordt
toegepast. Eerstgenoemd beginsel is eveneens vastgelegd in art. 7.1 E.V.R.M.46.
Krachtens die regels kan, enerzijds, niemand worden vervolgd of veroordeeld wegens
feiten die niet in de wet omschreven waren op het ogenblik dat ze werden gepleegd en is
de toepasselijke wet die welke van kracht was op het ogenblik van de feiten, anderzijds,
wordt de minst strenge nieuwe wet (met name die welke een handeling niet langer
strafbaar stelt, een voorwaarde toevoegt aan het misdrijf, het toepassingsgebied van een
verzwarende omstandigheid beperkt of de straffen vermindert) geacht reeds te hebben
bestaan op het ogenblik van de feiten47.
Dus dienen te dezen de met elkaar in conflict zijnde regels te worden vergeleken48.
De sub D.17 en D.18 ten laste gelegde feiten hebben betrekking op willekeurige
aanhouding of gevangenhouding van M. R. en J. L., en op de daarbij horende
omstandigheden, namelijk doodsbedreigingen, lichamelijke folteringen en het daardoor
veroorzaakte overlijden van de slachtoffers.
Zij zijn gepleegd “vanaf 24 juni 1995 tot de dag van het overlijden” van de slachtoffers.
Toendertijd konden die feiten krachtens de artt. 62, 66, 434, 437 en 438 Sw. worden
gestraft met levenslange dwangarbeid, maar art. 3 van de wet van 10 juli 1996 tot
afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen heeft die straf
vervangen door opsluiting van twintig tot dertig jaar. Die minder strenge strafwet werkte
dus voor de straf terug tot het tijdstip van de feiten en het bestreden arrest heeft deze straf
opgelegd.
Ten tijde van de feiten werden het feit dat de willkeurig aangehouden of
gevangengehouden persoon aan lichamelijke folteringen werd onderworpen (eerste lid) en
het feit dat die folteringen de dood hebben veroorzaakt (derde lid) in art. 438 Sw. als
objectieve of reële verzwarende omstandigheden omschreven.
Anders dan de persoonlijke verzwarende omstandigheden gelden de objectieve of reële
verzwarende omstandigheden voor al degenen die op enigerlei wijze aan het hoofdfeit
hebben deelgenomen of zich daaraan medeplichtig hebben gemaakt, ongeacht de kennis
die ieder van hen van die omstandigheden droeg49. Zij verzwaren dus de toestand van alle
mededaders van het hoofdmisdrijf en de met toepassing van de bepalingen van het
strafwetboek opgelegde straf treft wettig ieder van de beklaagden, die het misdrijf hebben
gepleegd, ook al zouden sommigen onder hen niet aan allle objectieve verzwarende
omstandigheden van het misdrijf hebben deelgenomen of zouden zij daarvan geen weet
hebben gehad50.
Art. 438 Sw. is opgeheven bij art. 7 van de wet van 14 juni 2002 houdende
overeenstemming van het Belgische recht met het Verdrag tegen foltering en andere,
wrede, onmenselijke of onterende behandeling, die van kracht is geworden op 24 augustus
2002. Bovengenoemde objectieve of reële verzwarende omstandigheden bestonden dus
niet meer ten tijde van de uitspraak van het bestreden arrest, namelijk 22 juni 2004. Zij
45 C. HENNAU en J. VERHAEGEN, Droit pénal général, Bruylant, 1995, nr. 87.
46 F. TULKENS en M. VAN DE KERCHOVE, Introduction au droit pénal, Kluwer, 1999, 209 tot 216.
47 Ibid.
48 Ibid., 215.
49 Zie Cass., 17 april 1996, A.R. P.96.0022.F, nr. 116.
50 Zie Cass., 11 mei 1994, A.R. P. 94.0460.F, nr. 235 en 4 maart 1998, A.R. P.98.0131.F, nr. 121; J.
CONSTANT, Manuel de droit pénal, Première partie, Les principes généraux, 4e ed. Luik, 1948, nrs.
109 en 254.
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konden dus niet meer als objectieve of reële verzwarende omstandigheden ten laste
worden gelegd van eiseres en, wij komen hierop terug, het bestreden arrest heeft daarmee
rekening gehouden.
Dezelfde wet van 14 juni 2002 heeft evenwel in het Strafwetboek onder meer een art.
417ter ingevoegd waarin de onderwerping van een persoon aan foltering als een
zelfstandig misdrijf wordt aangemerkt en waarin het feit dat genoemd misdrijf de dood
heeft veroorzaakt als verzwarende omstandigheden worden omschreven. De wet straft die
feiten met opsluiting van twintig tot dertig jaar.
In zoverre de wet een afzonderlijk nieuw misdrijf invoert, kan die wet niet terugwerken
voor feiten die zijn gepleegd voor haar inwerkingtreding, te meer daar de omschrijving
van de foltering daarin veel ruimer is dan het begrip “lichamelijke folteringen” als
bedoeld in het oud art. 438 Sw. De nieuwe wet straft thans “elke opzettelijke
onmenselijke behandeling die hevige pijn of ernstig en vreselijk lichamelijk of geestelijk
lijden veroorzaakt”51.
Eiseres had ongetwijfeld niet wegens de haar ten laste gelegde lichamelijke folteringen
kunnen worden veroordeeld onder de omschrijving van dit nieuwe hoofdmisdrijf. Die
omschrijving is immers minder gunstig, aangezien zij geen verzwarende omstandigheid
meer is bij het misdrijf willekeurige aanhouding of gevangenhouding, maar een misdrijf
dat daarvan losstaat.
Nochtans moet worden vastgesteld dat de wetgever, ook al heeft hij art. 438 Sw.
opgeheven, geenszins afgezien heeft van de bestraffing van de lichamelijke folteringen en
evenmin van de verzwarende omstandigheid dat zij de dood van het slachtoffer hebben
veroorzaakt.
Uit de parlementaire voorbereiding blijkt trouwens dat de wetgever geoordeeld heeft
art. 438 Sw. te moeten opheffen omdat het “een nodeloze herhaling” is van het nieuwe art.
417ter van genoemd wetboek, dat “betrekking heeft op alle situaties en straffen bedoeld in
art. 438 van het Strafwetboek …: willkeurige of wederrechtelijke gevangenhouding
verzwaard met foltering wordt gestraft met de straffen waarin in artikel 417bis is voorzien
voor foltering”52.
Wanneer evenwel een nieuwe wet de vorige opheft zonder het doel van die wet te
verzaken of wanneer zij een feit strafbaar stelt onder dezelfde voorwaarden als de
opgeheven wet, kan zij wettig worden toegepast op de feiten die zijn gepleegd onder de
vroegere wet53. Indien de nieuwe wet het doel van de opgeheven wet niet verzaakt maar
aan de strafbaarstelling van het feit andere voorwaarden verbindt dan de opgeheven wet,
kan zij op de onder de vroegere wet gepleegde feiten enkel onder de voor de beschuldigde
gunstigste voorwaarden worden toegepast.
Het stond dus aan de voorzitter van het hof van assisen of, in geval van een incident
tijdens het geding, aan het hof zelf om de juiste omschrijving te geven aan de aan eiseres
ten laste gelegde feiten en aan de jury vragen te stellen over alle omstandigheden
betreffende de vervolgde feiten, voor zover die vragen welteverstaan uit het debat naar
voren gekomen zijn en de door die vragen aan de jury voorgelegde feiten verband hielden
met die waarvoor de verwijzing was bevolen54.
51 Art. 417bis, 1° Sw.
52 Ontwerp van wet houdende overeenstemming van het Belgische recht met het Verdrag tegen
foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling, opgemaakt op 10 december 1984
te New York, 14 aug. 2001, Gedr. St. Kamer, zitt. 2000-2001, nr. 50 1387/001, Memorie van
toelichting, p. 11 en 21 en Advies van de R.v.St., p. 31; Gedr. St. Senaat, gew. zitt. 2001-2002, nr. 21020/3, p. 4.
53 F. TULKENS en M. VAN DE KERCHOVE, o.c., 217.
54 P. MORLET, "Changement de qualification – Droits et devoirs du juge", Rev. dr. pén. 1990, 587 en
588.
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Te dezen was eiseres naar het hof van assisen verwezen, wegens onder meer (D.17 en
D.18) willekeurige aanhoudingen of gevangenhouding met de objectieve verzwarende
omstandigheden, onder meer, dat de gevangengenomen of gevangengehouden personen
aan lichamelijke folteringen zijn onderworpen en de folteringen de dood van de
slachtoffers hebben veroorzaakt.
Het hof heeft evenwel rekening gehouden met de wetswijziging die voor eiseres het
meest voordelig was, aangezien, enerzijds, de belangrijkste vragen die aan de jury werden
gesteld geen betrekking hadden op de lichamelijke folteringen, maar op aan de
hoofdvragen ondergeschikte vragen betreffende de willekeurige gevangenneming of
gevangenhouding, anderzijds, die bijkomende vragen niet zijn gesteld als objectieve of
reële verzwarende omstandigheden maar als verzwarende omstandigheden die eigen
waren aan eiseres als mededader van de hoofdmisdrijven.
In strijd met wat het middel betoogt veroordeelt het bestreden arrest eiseres niet wegens
de feiten nrs. D. 17 en D. 18, wegens willekeurige gevangenneming of gevangenhouding
met de omstandigheid, onder meer, dat de gevangengenomen of gevangengehouden
personen aan lichamelijke folteringen werden onderworpen en dat die folteringen de dood
hebben veroorzaakt (oud art. 438 Sw.), maar wegens willekeurige gevangenneming of
gevangenhouding met de omstandigheden dat de schuldige, dat is eiseres zelf, de
gevangengenomen of gevangengehouden personen aan lichamelijke folteringen heeft
onderworpen en dat die folteringen de dood hebben veroorzaakt.
Door toepassing te maken van de voor de beschuldigde gunstigste bepalingen, namelijk
zowel van het oud art. 438 Sw. en van de nieuwe artt. 417bis en 417ter van dat wetboek,
die dezelfde straf opleggen, schendt het bestreden arrest aldus de in het middel
aangegeven bepalingen niet.
Bijgevolg kan het middel niet worden aangenomen.
Het zesde middel voert de schending aan van art. 6 E.V.R.M., art. 14 I.V.B.P.R., alsook
van de artt. 335, 336, 341, 342, 343 en 353 Sv. Het is gericht tegen het veroordelend
arrest.
Dat middel verwijt de voorzitter van het hof van assisen dat hij het debat gesloten heeft
verklaard en de vragen heeft voorgelezen op de terechtzitting van donderdag 10 juni 2004,
dat hij vervolgens de terechtzitting heeft geschorst om 17u15 en deze pas hervat heeft op
maandag 14 juni 2004 om 9u10 waarna hij haar schorste om 9u20, na de lijst van de
vragen aan de jury te hebben overhandigd. Het voert aan dat de wet de voorzitter van het
hof van assisen de verplichting oplegt om de vragen aan de jury te overhandigen na ze te
hebben voorgelezen, en zulks zonder onderbreking, zodat de jury zich “onmiddellijk”
voor beraad in haar kamer kan terugtrekken die ze eerst mag verlaten na haar verklaring te
hebben opgemaakt.
Krachtens art. 353 Sv. oordeelt de voorzitter van het hof van assisen vrij of het nodig is
het debat te schorsen55. In zoverre het middel kritiek oefent op een dergelijke vrije
beoordeling door de voorzitter van het hof van assisen, is het dus niet ontvankelijk.
Bovendien bepaalt art. 342 Sv. niet dat de gezworenen, nadat de vragen gesteld en
overhandigd zijn, zich onmiddellijk naar hun kamer moeten begeven om te beraadslagen
nadat de vragen hun zijn gesteld en overhandigd56. Bijgevolg faalt het middel naar recht
wanneer het betoogt dat de jury zich “onmiddellijk” naar haar kamer diende te begeven
om er te beraadslagen nadat de vragen haar waren voorgelezen en overhandigd door de
voorzitter.
Het middel voert bovendien aan dat de juryleden tijdens de duur van de bekritiseerde
55 Zie Cass., 1 december 1958, A.C. 1959, 278 en 30 jan. 2001, A.R. P.00.1501.N, nr. 58.
56 Zie Cass., 30 jan. 2001, A.R. P.00.1501.N, nr. 58.
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schorsing van de zitting mogelijk van buitenaf werden beïnvloed, onder meer doordat zij
inzage konden nemen van de pers.
Het Hof heeft evenwel reeds beslist dat de beschuldigde uit de omstandigheid alleen dat
de juryleden zich tijdens een schorsing vrij kunnen bewegen niet vermag af te leiden dat
zij dan opzettelijk verbinding met derden zouden zoeken over de zaak zelf, waardoor de
beslissing van de jury op illegale wijze zou worden beïnvloed57.
I.v.m. de eventuele invloed van de pers op de jury heeft het Hof beslist dat uit de
omstandigheid alleen dat de juryleden, alvorens te beraadslagen, de voor hun rust nodige
tijd hebben gekregen niet kan worden afgeleid dat zij wegens de activiteiten van de pers
tijdens die schorsing van de zitting niet langer geschikt zouden zijn om op onpartijdige
wijze uitspraak te doen, of dat het algemeen beginsel van het recht van verdediging was
miskend58.
Voor het overige kan het middel dus niet worden aangenomen.
Het zevende en laatste middel voert de schending aan van de artt. 5 en 6 E.V.R.M. Het
is gericht tegen het verwijzend arrest en tegen het veroordelend arrest.
Dat middel voert aan dat eiseres tijdens het onderzoek in vrijheid had moeten worden
gesteld omdat de redelijke termijn van de voorlopige hechtenis was overschreden.
Daar het middel wat dat betreft geen verband houdt met de bestreden arresten, is het
niet ontvankelijk.
Het middel voert bovendien aan dat het veroordelend arrest bij de straftoemeting geen
rekening heeft gehouden met de overschrijding van de redelijke termijn.
Daar evenwel uit geen enkel stuk van de rechtspleging blijkt dat eiseres zich voor het
hof van assisen had beroepen op de overschrijding van de redelijke termijn, is het middel
wat dat betreft niet ontvankelijk omdat het niet voor de eerste maal voor het Hof van
Cassatie kan worden aangevoerd.
Voor het overige blijkt uit het onderzoek van de rechtspleging en de bestreden arresten
dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
inachtgenomen zijn en dat de beslissingen overeenkomstig de wet zijn gewezen.
Bijgevolg moeten de cassatieberoepen van eiseres worden verworpen.
Als het Hof de cassatieberoepen verwerpt, zal het veroordelend arrest in kracht van
gewijsde gaan en zal het tegen de beslissing tot gevangenneming ingestelde
cassatieberoep geen bestaansreden meer hebben59.
Besluit: Verwerping van alle cassatieberoepen.
ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1189.F)

I. Bestreden beslissingen
De eisers M. D., B. F. en G. F. hebben een cassatieberoep ingesteld tegen arresten die respectievelijk op 22 juni 2004, 3 juni 2004 en 24 mei 2004 zijn gewezen door het Hof van Assisen van de provincie Luxemburg.
De cassatieberoepen van eiseres M. M. zijn respectievelijk gericht tegen een
arrest, dat op 30 april 2003 was gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, en "tegen de verschillende arresten (zowel te57 Ibid.
58 Zie Cass., 16 juni 2004, A.R. P.04.0281.N, www.cass.be.
59 Zie Cass. 9 jan. 2002, A.R. P.01.1035.F, nr. 17 en 3 maart 2004, A.R. P.03.1750.F, www.cass.be.
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gen tussenarresten als tegen die welke betrekking hebben op de schuld en de
straf) die op 22 juni 2004 waren gewezen door het Hof van Assisen van de provincie Luxemburg".
II. Rechtspleging voor het Hof
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft een schriftelijke conclusie neergelegd.
M. D., B. F. en G. F. hebben in antwoord op die conclusie noten neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Francis Fischer heeft verslag uitgebracht op de terechtzitting van 15 december 2004 waarop advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
M. D. voert negen middelen aan in een memorie.
M. M. voert zeven middelen aan in een memorie waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
B.F. voert verschillende grieven aan in een memorie.
IV. Beslissing van het Hof
A. Op het cassatieberoep van M. D.:
Overwegende dat, krachtens artikel 420bis, eerste en tweede lid van het Wetboek van Strafvordering een memorie in cassatie enkel ontvankelijk is in zoverre
zij is ingediend ten minste acht dagen voor de terechtzitting en uiterlijk twee
maanden te rekenen van de dag waarop de zaak op de algemene rol is ingeschreven;
Dat het Hof dus geen acht vermag te slaan op de middelen die eiser heeft aangevoerd in een memorie die op de griffie is ingekomen op 29 november 2004,
dat is buiten de voormelde termijn van twee maanden die is ingegaan op 4 augustus 2004, dag waarop de zaak op de algemene rol werd ingeschreven;
Overwegende dat geen enkele wettelijke bepaling voorschrijft dat een eiser in
cassatie wordt verwittigd van de datum van de inschrijving van zijn zaak;
Dat het ontbreken van een dergelijke verwittiging geen afbreuk kan doen aan
het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, aangezien eiser in
cassatie reeds bij de verklaring van voorziening weet dat hij over een termijn van
vijftien dagen beschikt om een verzoekschrift met zijn cassatiemiddelen neer te
leggen en dat de zaak na de overzending van het dossier aan de griffie van het
Hof zal worden ingeschreven op de algemene rol waardoor een bijkomende termijn van twee maanden ingaat om er een memorie neer te leggen;
Dat eiser zich tot de griffie van het Hof dient te wenden indien hij het aanvangstijdstip wenst te kennen van die bijkomende termijn die de wet hem toekent ingevolge het cassatieberoep dat hij zelf heeft ingesteld;
Overwegende dat, hoewel de partijen krachtens artikel 1107 van het Gerechtelijk Wetboek waarnaar artikel 420ter van het Wetboek van Strafvordering verwijst, uiterlijk op de terechtzitting een noot kunnen neerleggen in antwoord op de
schriftelijke conclusie van het openbaar ministerie, zij daarentegen bij die gelegenheid, zoals te dezen, geen middelen kunnen voordragen die zij niet tijdig heb-
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ben aangevoerd;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
B. Op het cassatieberoep van M. M. "tegen het arrest, dat op 30 april 2003 is
gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Luik waarbij zij verwezen wordt naar het hof van assisen":
1. In zoverre het gericht is tegen de verwijzende beslissing:
Het eerste, tweede en derde middel:
Overwegende dat het Hof, op het cassatieberoep dat de veroordeelde heeft ingesteld tegen het arrest waarbij zij naar het hof van assisen wordt verwezen en
dat gelijktijdig met het cassatieberoep tegen het veroordelend arrest is ingesteld
binnen vijftien dagen na de uitspraak van dat arrest, geen kennis neemt van de
schending van de wetten betreffende de bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen en onderzoekt het evenmin de nietigheden als bedoeld in de artikelen 292bis en 416, tweede lid van het Wetboek
van Strafvordering;
Overwegende dat de middelen niet zijn aangevoerd tot staving van een onmiddellijk cassatieberoep, zodat zij niet ontvankelijk zijn in zoverre zij het arrest
verwijten dat het de beweringen van eiseres heeft verworpen in verband met de
miskenning van het vermoeden van onschuld, het recht op een eerlijk proces en
haar recht op verdediging, met name het recht om te beschikken over de tijd en
de faciliteiten die nodig zijn voor de voorbereiding van haar verdediging, aangezien eiseres voor de kamer van inbeschuldigingstelling had aangevoerd dat die
miskenning de niet-ontvankelijkheid van de tegen haar ingestelde vervolgingen
tot gevolg kon hebben;
Vierde middel:
Overwegende dat, zoals hierboven in het antwoord op de eerste drie middelen
van eiseres is uiteengezet, het middel niet ontvankelijk is in zoverre het de miskenning van het vermoeden van onschuld en van het recht van verdediging aanvoert, aangezien het betrekking had op de ontvankelijkheid van de tegen eiseres
ingestelde vervolgingen zodat daartegen onmiddellijk cassatieberoep mogelijk
was;
Overwegende voor het overige dat het arrest, door te beslissen dat een brief die
de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik aan een gewezen raadsman
van eiseres had gezonden, niet "als zodanig" deel uitmaakt van het dossier van
het onderzoek, van de inventaris van het dossier geen uitlegging geeft die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en dus de bewijskracht van die akte niet
miskent;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Zevende middel:
Overwegende dat het middel, in zoverre het aanvoert "dat, als de redelijke termijn bedoeld in artikel 5.3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden verstreken was, eiseres over-
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eenkomstig het haar door die bepaling gewaarborgde recht in de loop van het onderzoek in vrijheid moest worden gesteld", geen verband houdt met de bestreden
beslissing en derhalve niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de gevangen-neming:
Zevende middel:
Overwegende dat het middel, in zoverre het betoogt dat "een door [genoemd]
verdrag gewaarborgd fundamenteel recht van eiseres is geschonden doordat zij
voor haar berechting gevangen werd gehouden", kritiek oefent op de gevangenneming;
Dat evenwel de hierna uit te spreken veroordelende beslissing, ingevolge de
verwerping van het ertegen ingestelde cassatieberoep, in kracht van gewijsde
gaat, zodat het cassatieberoep tegen de gevangenneming doelloos wordt;
C. Op het cassatieberoep van M. M. tegen de "verschillende arresten" die op
22 juni 2004 door het hof van assisen gewezen zijn, namelijk:
1. de "tussenarresten":
Overwegende dat het hof van assisen geen arrest alvorens recht te doen heeft
gewezen op die datum welke in de verklaring van voorziening was aangegeven,
zodat het cassatieberoep, daar het gericht is tegen niet bestaande beslissingen,
niet ontvankelijk is;
2. het veroordelend arrest:
De overige onderdelen van het tweede middel:
Overwegende dat het middel, in zoverre het voor het onderzoek ervan vereist
dat feitelijke gegevens worden nagegaan, waarvoor het Hof niet bevoegd is, niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat het middel, in zoverre het aan de "overheids-instanties" verwijt dat zij "gedurende [het onderzoek en] het proces nooit ook maar de geringste
bijzondere maatregel hebben genomen die rekening hield met de specifieke wijze waarop de campagne in de pers werd gevoerd, teneinde eiseres de effectieve
uitoefening van haar recht op het vermoeden van onschuld, op een eerlijk proces
en op behandeling van haar zaak door een onpartijdige rechterlijke instantie te
waarborgen", geen verband houdt met de bestreden beslissing en derhalve niet
ontvankelijk is;
Overwegende, enerzijds, dat de eerbiediging van het algemeen rechtsbeginsel
inzake het vermoeden van onschuld, dat is vastgelegd in de artikelen 6.2 van het
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en 14.2 van het internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten een plicht is voor de rechters die uitspraak moeten doen over de gegrondheid van de beschuldiging en beoordeeld wordt met inachtneming van de rechtspleging in haar geheel; dat de omstandigheid dat het vermoeden van onschuld in
de publieke opinie is miskend niet tot gevolg heeft dat de rechter voormelde be-
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palingen van de verdragen en het voornoemde algemeen rechtsbeginsel heeft
miskend;
Overwegende dat noch uit het feit dat "in de media (televisie, radio, geschreven pers, internet, boeken, artikelen, etc...) een campagne zonder voorgaande in
de annalen van het Belgische gerecht is gevoerd zowel op nationaal als op internationaal niveau", noch uit de duur van de voorlopige hechtenis noch uit foto's
die "eiseres geboeid, omringd door talrijke politiemensen en te midden van uitgebreide veiligheidsvoorzieningen" laten zien, noch uit de verklaringen van
overheidsinstanties, noch uit de weergave in de pers van bepaalde passages uit
het strafdossier of van een opiniepeiling kan worden afgeleid dat de jury of de
magistraten waaruit het hof van assisen bestaat niet onpartijdig zijn geweest of
het vermoeden van onschuld waarop eiseres recht had hebben miskend;
Overwegende, anderzijds, dat ook de eerbiediging van het algemeen beginsel
van het recht op een eerlijk proces, dat is vastgelegd in de artikelen 6.1 van voormeld Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 14.1 van voormeld
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten wordt beoordeeld met inachtneming van de rechtspleging in haar geheel;
Overwegende dat eiseres voor het hof van assisen de door het openbaar ministerie en de burgerlijke partijen tegen haar ingebrachte gegevens vrij heeft kunnen
betwisten; dat zij met name de mogelijkheid gekregen heeft om in een akte van
verdediging te antwoorden op de akte van beschuldiging, vragen te stellen aan de
getuigen en opmerkingen te maken over hun verklaringen, zelf andere getuigen
aan te brengen, te antwoorden en vervolgens te repliceren, vooreerst op de in de
vorderingen van het openbaar ministerie en de pleidooien van de burgerlijke partijen aangevoerde middelen, en daarna op de vorderingen met het oog op de
straftoemeting, waarbij zij altijd het laatste woord gekregen heeft;
Overwegende dat de gezworenen hunnerzijds afzonderlijk de bij artikel 312
van het Wetboek van Strafvordering voorgeschreven eed hebben afgelegd dat zij
geen afbreuk zouden doen aan de belangen van de beschuldigde of aan de belangen van de maatschappij, die haar beschuldigt, dat zij met niemand in verbinding
zouden komen voordat hun verklaring was afgelegd, dat zij geen gehoor zouden
geven aan haat of kwaadwilligheid, aan vrees of genegenheid, dat zij zouden beslissen op grond van de aangevoerde bezwaren en de middelen van verdediging,
naar hun geweten en hun innige overtuiging, met onpartijdigheid en vastberadenheid zoals het een vrij en rechtschapen mens betaamt;
Dat noch de omstandigheid dat de gezworenen over de schuld van de beschuldigden beraadslagen zonder de bijstand van magistraten, noch de omstandigheid
dat zij, zoals eiseres aanvoert, "geen enkele ervaring of [...] bijzondere opleiding"
hebben een reden zijn om hen ervan te verdenken dat zij tekortgekomen zouden
zijn aan hun plicht tot onafhankelijkheid en onpartijdigheid omdat, zoals eiseres
betoogt, "het proces van de beschuldigden reeds voor de uitspraak was gevoerd
in de pers";
Overwegende dat het middel, in zoverre het een schending van het recht op
een onpartijdige rechterlijke instantie aanvoert, volledig is afgeleid uit de schending van het recht op een eerlijk proces, dat tevergeefs is aangevoerd;
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Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
De overige onderdelen van het derde middel:
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat eiseres voor het hof van assisen een schending van haar recht van verdediging heeft aangevoerd;
Dat het middel, dat niet voor de eerste maal voor het Hof kan worden voorgedragen, in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, om te bepalen of de beschuldigde of zijn raadsman het recht
en de faciliteiten hebben gekregen die zij nodig hebben ter voorbereiding van
hun verdediging en die gewaarborgd worden door de artikelen 6.3.b van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
en 14.3.b van het internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, rekening moet worden gehouden met de tijd en de faciliteiten die hun werden gegeven zowel voor als tijdens de terechtzittingen, maar ook met de omvang
en de complexiteit van de zaak;
Dat het middel, in zoverre het onderzoek ervan vereist dat feiten worden nagegaan waarvoor het Hof niet bevoegd is, eveneens niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, gelet op het fundamentele verschil tussen, enerzijds, het
openbaar ministerie dat, in het belang van de maatschappij, een openbare dienst
vervult die verband houdt met de opsporing van strafbare feiten en met het instellen van de strafvordering en, anderzijds, de vervolgde persoon die zijn persoonlijk belang verdedigt, de omstandigheid dat het openbaar ministerie tijdens
het onderzoek meer tijd heeft gekregen dan de beschuldigde om inzage te nemen
van het strafdossier geen schending inhoudt van het algemeen beginsel van het
recht op een eerlijk proces, dat is neergelegd in de artikelen 6.1 van voornoemd
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 14.1 van voormeld Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten;
Overwegende dat een miskenning van dat beginsel evenmin kan worden afgeleid uit het feit alleen dat de magistraten van het openbaar ministerie, die voormelde openbare dienst vervullen, door de Staat worden bezoldigd, terwijl de
raadslieden van eiseres "voor de opdrachten verbonden aan de studie van het
dossier voor de terechtzittingen geen specifieke vergoeding hebben ontvangen in
het kader van de wet op de kosteloze rechtsbijstand";
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Het vijfde middel:
Overwegende dat uit de artikelen 15 van het internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten en 2 van het Strafwetboek volgt dat de rechter
geen veroordeling mag uitspreken voor een misdrijf dat niet meer bestaat op de
dag van de veroordeling;
Overwegende evenwel dat, wanneer het feit dat in de opgeheven wet strafbaar
is gesteld ook in de nieuwe wet, maar onder een andere omschrijving, strafbaar
wordt gesteld en elk van die wetten dezelfde straf oplegt voor dat feit, en wanneer de wetgever niet de wil te kennen gegeven heeft om voor het verleden of
voor de toekomst af te zien van bestraffing, de rechter die straf wettig oplegt op
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het onder de gelding van de vroegere wet gepleegde feit mits hij de gunstigste
omschrijving toepast;
Overwegende dat het arrest eiseres veroordeelt tot één enkele straf, namelijk
opsluiting van dertig jaar, tot afzetting en levenslange ontzetting uit de in artikel
31, sub 1 tot 6 van het Strafwetboek opgesomde rechten, uit hoofde van het feit
dat zij als dader of mededader heeft deelgenomen aan het plegen van verschillende misdrijven, waarvan de ergste, waarvoor die enkele straf wordt opgelegd, erin
bestaat dat zij tot tweemaal toe personen willekeurig heeft aangehouden of gevangen gehouden, met de omstandigheid dat de schuldige de aangehouden of gevangen gehouden personen met de dood heeft bedreigd, dat de schuldige hen
heeft onderworpen aan lichamelijke folteringen en dat die folteringen de dood
hebben veroorzaakt (punten D.17 en D.18 van de akte van beschuldiging);
Overwegende dat de in die twee punten van de beschuldiging bedoelde feiten,
op het ogenblik dat zij werden gepleegd, namelijk van 25 juni 1995 tot de dag
van het overlijden van de slachtoffers, werden gestraft met levenslange dwangarbeid en dit krachtens de artikelen 62, 66, 434 en 437 van het Strafwetboek en het
vroegere artikel 438 van dat wetboek waarvan het derde lid in die straf voorzag;
dat die straf, krachtens artikel 3 van de wet van 10 juli 1996 tot afschaffing van
de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen, is vervangen door opsluiting van twintig tot dertig jaar; dat voornoemd artikel 438 daarna werd opgeheven bij artikel 7 van de wet van 14 juni 2002 houdende overeenstemming van het
Belgische recht met het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke
of onterende behandeling of bestraffing, aangenomen te New York op 10 december 1984;
Overwegende dat dergelijke feiten, als misdrijven waarbij personen aan foltering worden onderworpen met de omstandigheid dat die foltering de dood heeft
veroorzaakt zonder het oogmerk om te doden, ten tijde van de uitspraak van het
arrest, krachtens de artikelen 417bis en 417ter van het Strafwetboek, ingevoegd
door artikel 5 van voornoemde wet en in samenhang met de artikelen 62, 66, 434
en 437 van genoemd wetboek, werden gestraft met dezelfde straf, namelijk opsluiting van twintig tot dertig jaar;
Overwegende dat de wetgever, door van de foltering een afzonderlijk misdrijf
te maken, noch voor het verleden noch voor de toekomst heeft willen afzien van
de bestraffing ervan;
Overwegende dat de nieuwe omschrijving minder gunstig is voor de vervolgde
persoon in die zin dat de folteringen in alle omstandigheden kunnen hebben
plaatsgevonden, en niet meer enkel in het geval waarin vaststaat dat die persoon
schuldig is aan een ander, door de wetgever omschreven misdrijf, zoals, te dezen, een willekeurige gevangenhouding;
Dat die omschrijving ook minder gunstig is omdat het in artikel 417bis gedefinieerde begrip foltering ruimer is dan het begrip lichamelijke folteringen waarvan sprake was in het oud artikel 438 van het wetboek, en het laatstgenoemd begrip omvat; dat zij immers doelt op elke opzettelijke onmenselijke behandeling
die hevige pijn of ernstig en vreselijk lichamelijk of geestelijk lijden veroorzaakt;
Dat evenwel, zoals het middel aanvoert, de nieuwe strafrechtelijke omschrij-
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ving in tegenstelling tot de oude, geen objectieve verzwarende omstandigheid
bevat en dus geen toepassing maakt van de leer dat de folteringen zelf "hun misdadig karakter ontlenen" aan een ander misdrijf;
Overwegende dat, met betrekking tot de punten D.17 en D.18 van de akte van
beschuldiging, de aan de jury gestelde vragen gebaseerd zijn op de artikelen 66,
434, 437 en het oud artikel 438 van het Strafwetboek, dus op de gunstigste omschrijving, waarbij tevens ervoor gewaakt werd dat de vragen betreffende de lichamelijke folteringen zelf apart werden gesteld, zodat de voor de vervolgde persoon gunstigste elementen werden ontleend aan de nieuwe strafrechtelijke regeling;
Dat het bevestigend antwoord dat op laatstgenoemde vragen is gegeven impliceert dat eiseres de aangehouden of gevangen gehouden personen zelf aan folteringen heeft onderworpen;
Dat het arrest met name verwijst naar de artikelen 62, 66, 434, 437 en "(het
oud) artikel 438", maar ook naar de (nieuwe) artikelen "417bis en ter" van het
Strafwetboek;
Overwegende dat, gelet op het feit dat de bestraffing hetzelfde voorwerp heeft,
dat de straf dezelfde is, dat de gunstigste omschrijving van het misdrijf werd toegepast en dat de vragen betreffende de folteringen apart werden gesteld, het hof
van assisen noch artikel 15 van het internationaal Verdrag inzake burgerrechten
en politieke rechten noch de artikelen 2 van het Strafwetboek en 7 van voornoemde wet van 14 juni 2002 heeft geschonden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Zesde middel:
Overwegende dat uit de omstandigheid alleen dat de juryleden zich vrij kunnen bewegen tijdens de schorsing van de zitting die was bevolen na de voorlezing van de vragen, niet kan worden afgeleid dat zij van buitenaf, meer bepaald
door de media, werden beïnvloed en evenmin dat zij kennis hebben genomen van
andere gegevens dan die welke uit het debat naar voren gekomen zijn of dat zij
inzage hebben genomen van andere documenten dan die welke vervat waren in
de stukken die hun met toepassing van artikel 341, eerste lid van het Wetboek
van Strafvordering door de voorzitter van het hof van assisen werden overhandigd;
Dat het middel niet ontvankelijk is, in zoverre het, uitgaande van de tegenovergestelde veronderstelling, de schending aanvoert van het recht op een eerlijk proces, dat wordt gewaarborgd door de artikelen 6 van het Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en 14 van het internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten;
Overwegende dat artikel 342, eerste lid van voornoemd wetboek bepaalt dat de
gezworenen, nadat de vragen hun gesteld en overhandigd zijn, zich naar hun kamer begeven om te beraadslagen; dat dit artikel niet bepaalt dat de vragen "zonder onderbreking" na de voorlezing ervan door de voorzitter aan de gezworenen
zullen worden overhandigd;
Dat, in zoverre het middel het tegendeel betoogt, het faalt naar recht;
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Overwegende voor het overige dat de voorzitter van het hof van assisen vrij
oordeelt over de in artikel 353 van het Wetboek van Strafvordering bedoelde
schorsingen;
Dat het middel, in zoverre het opkomt tegen die onaantastbare beoordeling,
niet ontvankelijk is;
De overige onderdelen van het zevende middel:
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat eiseres voor het hof van assisen heeft aangevoerd dat de redelijke termijn, bedoeld in artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden, is overschreden;
Dat het middel, in zoverre het aan het arrest verwijt bij de straftoemeting geen
rekening te hebben gehouden met die overschrijding, niet voor de eerste maal
voor het Hof kan worden aangevoerd en bijgevolg niet ontvankelijk is;
Overwegende voor het overige dat het middel, in zoverre het betoogt dat bij de
vaststelling van de straf rekening diende te worden gehouden met de overschrijding van de redelijke termijn, bedoeld in artikel 5.3 van voornoemd Verdrag, terwijl dat artikel enkel betrekking heeft op de voorlopige hechtenis, faalt naar
recht;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
D. Op het cassatieberoep van B.F.:
Overwegende dat de door eiser aangevoerde middelen niet ontvankelijk zijn
wegens gebrek aan duidelijkheid;
E. Op het cassatieberoep van G.F.:
Overwegende dat eiser geen enkel middel op regelmatige wijze aanvoert;
Overwegende dat eiser in de noot waarin hij antwoordt op de conclusie van het
openbaar ministerie aanvoert dat "de wet van 14 november 2000 [tot wijziging
van het Gerechtelijk Wetboek inzake de tussenkomst van het openbaar ministerie
in de procedure voor het Hof van Cassatie en, in burgerlijke zaken, voor de feitenrechters en tot wijziging van de artikelen 420bis en 420ter van het Wetboek
van Strafvordering], in artikel 8 waarbij artikel 1107 van het Gerechtelijk Wetboek wordt gewijzigd, een ernstig onevenwicht invoert tussen het openbaar ministerie en de overige partijen, doordat laatstgenoemden enkel een eenvoudige
noot mogen neerleggen in antwoord op de schriftelijke conclusie van het parketgeneraal; dat het Hof geenszins gehouden is te antwoorden op een noot terwijl
het in zijn arrest wel moet antwoorden op de conclusie van het openbaar ministerie";
Dat hij derhalve vraagt dat aan het Arbitragehof de volgende prejudiciële
vraag zou worden gesteld:
"Schendt artikel 1107, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek [volgens hetwelk] 'wanneer het openbaar ministerie schriftelijk conclusie neemt, de partijen
ten laatste op de zitting en uitsluitend in antwoord op de conclusie van het open-
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baar ministerie een noot kunnen neerleggen waarin geen nieuwe middelen mogen worden aangebracht', de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat het een
discriminatie invoert tussen het openbaar ministerie en de overige partijen in het
cassatiegeding, waardoor de beginselen van de tegenspraak en de gelijkheid der
wapens worden miskend, aangezien het Hof van Cassatie niet verplicht is te antwoorden op een eenvoudige noot maar wel gehouden is dat te doen op een
schriftelijke conclusie?";
Overwegende dat dit verzoek om een prejudiciële vraag gegrond is op onderstellingen die onjuist zijn;
Dat, enerzijds, het Hof dient te antwoorden op de middelen die een partij regelmatig heeft aangevoerd in de verklaring van voorziening, in een cassatieverzoekschrift of in een memorie en die uiteengezet zijn in een overeenkomstig artikel 1107, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek neergelegde noot;
Dat, anderzijds, de conclusie van het openbaar ministerie bij het Hof ertoe
strekt het Hof voor te lichten over de verdiensten van het cassatieberoep; dat het
Hof in de regel niet verplicht is daarop te antwoorden;
Dat er bijgevolg geen aanleiding is om de hierboven vermelde prejudiciële
vraag te stellen aan het Arbitragehof;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt iedere eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
15 december 2004 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. X. Magnée, Brussel, C. Fastrez, Brussel, T. Moreau, Nijvel, T. Bayet, Nijvel en S.
Pollet, Aarlen en S. Schmitz, Aarlen.

Nr. 613
2° KAMER - 15 december 2004

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — CASSATIEBEROEP - TERMIJN OM UITSPRAAK TE
DOEN - VRAAG TOT VERDAGING - VERENIGBAARHEID.
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — ALLERLEI - VOORLOPIGE HECHTENIS TERMIJN OM UITSPRAAK TE DOEN - VRAAG TOT VERDAGING - VERENIGBAARHEID.
3º BETICHTING VAN VALSHEID - STRAFZAKEN - CASSATIEGEDING VALSHEIDSVORDERING INGESTELD NAAR AANLEIDING VAN EEN CASSATIEBEROEP - STUK DAT VAN
VALSHEID KON WORDEN BETICHT VOOR HET GERECHT IN FEITELIJKE AANLEG - ONTVANKELIJKHEID.
4º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - ONTKENTENIS
- TOEPASSELIJKE BEPALINGEN.
5º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - IDENTITEIT
VAN EEN INVERDENKINGGESTELDE - VERSCHRIJVING - VERBETERING - WETTIGHEID.
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6º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING –
VERBETERENDE BESLISSING - BEGRIP - GEVOLG.
7º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - VOORLOPIGE
HECHTENIS - HANDHAVING - RAADKAMER - BESCHIKKING GEWEZEN BINNEN DE TERMIJN BIJ WET
BEPAALD - VERBETERENDE BESCHIKKING BUITEN DIE TERMIJN GEWEZEN - GEVOLG.
8º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - RAADKAMER - BESCHIKKING
GEWEZEN BINNEN DE TERMIJN BIJ WET BEPAALD - VERBETERENDE BESCHIKKING BUITEN DIE TERMIJN
GEWEZEN - GEVOLG.
9º VOORLOPIGE HECHTENIS — HOGER BEROEP - RAADKAMER - BESCHIKKING DIE
UITSPRAAK DOET OVER DE HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS - VERBETERENDE
BESCHIKKING - TERMIJN VOOR HOGER BEROEP.
10º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING VERSCHRIJVING - VORDERING TOT VERBETERING - OPENBAAR MINISTERIE - SCHRIFTELIJKE
VORDERING.
11º OPENBAAR MINISTERIE - VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAFZAKEN STRAFVORDERING - VERSCHRIJVING - VORDERING TOT VERBETERING - SCHRIFTELIJKE VORDERING.
1º en 2° Ofschoon art. 32 van de Voorlopige Hechteniswet 1990 bepaalt dat de termijn van
vijftien dagen te rekenen van het instellen van het cassatieberoep, binnen dewelke het
Hof van Cassatie uitspraak doet over voormeld cassatieberoep, wordt geschorst voor de
duur van de verdaging die op verzoek van de verdachte of zijn raadsman wordt verleend,
kan die termijn waarbinnen, in de regel, het Hof verplicht is om uitspraak te doen, slechts
worden aangepast met een verdaging van de zaak op zeer korte termijn. (Artt. 31 en 32
Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
3º Krachtens art. 907, tweede lid Ger.W., dat van toepassing is in strafzaken, kunnen in het
cassatiegeding alleen die stukken van valsheid worden beticht waartegen zulke
betichting niet mogelijk is geweest vóór het gerecht in hoogste feitelijke aanleg 1. (Art.
907, tweede lid Ger.W.)
4º De bepalingen van de artt. 848 tot 850 Ger.W., betreffende de ontkentenis van
proceshandelingen zijn niet van toepassing in strafzaken2. (Artt. 848 tot 850 Ger.W.)
5º De verschrijving met betrekking tot de identiteit van de inverdenkinggestelde kan worden
verbeterd volgens de procedure bepaald in art. 794 Ger.W. (Art. 794 Ger.W.)
6º De verbeterende beslissing, die één geheel vormt met de beslissing die zij verbetert,
mag niet tot gevolg hebben dat zij deze laatste uitbreidt, beperkt of wijzigt 3. (Art. 794
Ger.W.)
7º en 8° Uit de omstandigheid dat de verbeterende beschikking van een beschikking die
uitspraak doet over de handhaving van de voorlopige hechtenis van een
inverdenkinggestelde binnen de termijn bepaald bij artikel 21, §1, tweede lid, Voorlopige
Hechteniswet 1990, zelf buiten die voormelde termijn is gewezen, kan niet worden
afgeleid dat die wetsbepaling niet werd nageleefd. (Art. 21, §1, tweede lid Wet Voorlopige
Hechtenis 1990)
9º Wanneer bij beschikking uitspraak wordt gedaan over de handhaving van de voorlopige
1 Zie Cass., 22 okt. 1986, A.R. 5112-5218, nr. 116; 22 sept. 1993, A.R. P.93.1121.F - P.93.1122.F P.93.1123.F, nr. 368-368bis-368ter; 9 sept. 1997, A.R. P.97.1155.N - P.97.1201.N, nr. 342.
2 Zie Cass., 11 feb. 1986, A.R. 8815, nr. 373 en de noot getekend R.D.; 19 jan 2000, A.R.
P.99.0503.F, nr. 45.
3 Zie Cass., 7 juni 1978, A.C. 1977-78, 1186; 15 jan. 2003, A.R. P.02.1315.F, nr. 31.
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hechtenis van een inverdenkinggestelde en een latere beschikking alleen maar een
verschrijving verbetert, zonder de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of
te wijzigen, dan heeft de verbeteringsprocedure niet tot gevolg dat de aanvang wordt
gewijzigd van de termijn die de inverdenkinggestelde moet naleven teneinde hoger
beroep in te stellen tegen de eerste beschikking.
10º en 11° Een vordering tot verbetering van een verschrijving wordt rechtsgeldig bij de
strafgerechten aanhangig gemaakt op schriftelijke vordering van het openbaar ministerie.
(Art. 794 Ger.W.)
(P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1590.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 2 december 2004 is gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldiging-stelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert vier middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
1. Het verzoek tot verdaging van de zaak dat in de memorie is geformuleerd:
Overwegende dat het proces-verbaal van de terechtzitting van de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik van 17 november 2004 vermeldt dat
eiseres "aanwezig is, bijgestaan door Meester A. Vanderweckene loco Meester
L. Kennes"; dat de beschikking die dezelfde dag door dit rechtscollege is gewezen vermeldt "Gehoord [eiseres] en haar raadsman, Meester A. Vanderweckene
loco Meester L. Kennes";
Overwegende dat eiseres aanvoert dat die vermeldingen niet met de werkelijkheid overeenstemmen aangezien zij "geenszins, noch rechtstreeks, noch via haar
raadslieden, opdracht heeft gegeven aan die advocaat", en dat zij "naar aanleiding van die [...] gegevens, parallel met deze rechtspleging, een vordering tot
ontkentenis zou kunnen inleiden van de volmacht van Meester Vanderweckene
alsmede een valsheidsvordering tegen de beschikking van 17 november 2004",
maar dat "gezien de complexiteit om die rechtsplegingen op gang te brengen en
de hier toegemeten tijd, eiseres middelen [...] ten principale heeft uiteengezet;
Dat zij evenwel "subsidiair, bij wijze van uitzondering erom verzoekt", "dat,
mocht niet één [van die middelen] gegrond zijn, deze zaak zou worden verdaagd
opdat zij de valsheidsprocedure zou kunnen instellen en zou kunnen dagvaarden
tot ontkentenis van de volmacht";
Overwegende dat volgens artikel 31, §3, tweede lid van de wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis, het Hof van Cassatie uitspraak doet
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binnen een termijn van vijftien dagen vanaf de datum van het cassatieberoep,
waarbij de inverdenkinggestelde in hechtenis blijft;
Dat artikel 32 weliswaar voorziet dat die termijn wordt geschorst voor de duur
van de verdaging die op verzoek van de verdachte of zijn raadsman wordt verleend;
Dat, evenwel, de termijn waarbinnen, in de regel, het Hof verplicht is om uitspraak te doen met toepassing van voormeld artikel 31, slechts kan worden aangepast met de verdaging van de zaak op zeer korte termijn, wat hier niet het geval is;
Overwegende dat daarenboven, enerzijds, krachtens artikel 907, tweede lid
van het Gerechtelijk Wetboek, dat van toepassing is in strafzaken, in het cassatiegeding alleen die stukken van valsheid worden beticht waartegen zulke betichting niet mogelijk is geweest voor het gerecht in hoogste feitelijke aanleg;
Dat te dezen, zowel het proces-verbaal van de terechtzitting als de beroepen
beschikking van 17 november 2004 voor het hof van beroep van valsheid had
kunnen worden beticht;
Overwegende dat, anderzijds, de bepalingen van de artikelen 848 tot 850 van
het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de ontkentenis van proceshandelingen,
niet van toepassing zijn in strafzaken;
Overwegende dat er bijgevolg geen grond is om de zaak te verdagen;
2. Het onderzoek van de middelen:
Over het eerste middel:
Eerste onderdeel:
Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het opnieuw aanvoert dat een verschrijving wat betreft de identiteit van een inverdenkinggestelde niet volgens de
procedure bepaald in artikel 794 van het Gerechtelijk Wetboek kan worden verbeterd, faalt naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, de verbeterende beslissing, die één geheel
vormt met de beslissing die zij verbetert, niet tot gevolg mag hebben dat zij deze
laatste uitbreidt, beperkt of wijzigt;
Dat de beschikking van 15 november 2004, zoals die gewijzigd werd bij beschikking van 17 november 2004, uitspraak doet over de handhaving van de
hechtenis van eiseres, binnen de termijn bepaald in artikel 21, §1, tweede lid van
de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis;
Dat, bijgevolg, uit de omstandigheid dat de verbeterende beschikking, die de
rechten bepaald in de verbeterde beschikking niet wijzigt, buiten termijn is gewezen, niet kan worden afgeleid dat die wetsbepaling niet werd nageleefd;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Tweede onderdeel:
Overwegende dat de beschikking van 17 november 2004 slechts een verschrijving verbetert zonder dat zij de rechten die in de beschikking van 15 november
2004 zijn bevestigd, uitbreidt, beperkt of wijzigt;
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Dat, bijgevolg de procedure tot verbetering niet tot gevolg heeft dat de aanvang van de termijn die eiseres moet naleven om hoger beroep in te stellen tegen
voormelde beschikking van 15 november 2004, wordt gewijzigd;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel:
Eerste onderdeel:
Overwegende dat het arrest beslist dat "elk twistpunt met name over de voorwaarden waarop de raadsman van [eiseres] zegt te zijn verwittigd van de terechtzitting van 17 november 2004 waarop de raadkamer de verschrijving in de beschikking van 15 november 2004 heeft verbeterd of over de termijn die zou zijn
verstreken tussen de dag en het uur van de oproeping en deze van de verschijning, zonder belang is, aangezien de betwiste beschikking op geldige wijze vaststelt, tot een valsheidsvordering wordt ingesteld, dat advocaat Albert Vanderweckene is tussengekomen 'loco' advocaat Laurent Kennes als raadsman van
[eiseres] tijdens het debat op 17 november 2004, waarbij overigens dient opgemerkt dat zij persoonlijk geen enkel bezwaar heeft gemaakt";
Dat de appèlrechters door die overwegingen antwoorden op de conclusie van
eiseres die aanvoerde dat de beschikking van 17 november 2004 door nietigheid
was aangetast, aangezien Meester Laurent Kennes niet minstens 24 uur voor de
terechtzitting was verwittigd;
Dat dit onderdeel feitelijke grondslag mist;
Tweede onderdeel:
Overwegende dat een vordering tot verbetering van een verschrijving bedoeld
in artikel 794 van het Gerechtelijk Wetboek, geldig bij de strafgerechten wordt
aanhangig gemaakt op schriftelijke vordering van het openbaar ministerie;
Dat het middel, in zoverre dit het tegendeel aanvoert, faalt naar recht;
Overwegende dat de appèlrechters, voor het overige, met de redenen die zijn
vermeld in antwoord op het eerste middel, wettig beslissen dat de procedure tot
verbetering van de beschikking van 15 november 2004 regelmatig was;
Dat het onderdeel, in zoverre, niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel:
Overwegende dat eiseres de schending aanvoert van artikel 23, 4° van de voormelde Wet van 20 juli 1990, op grond "dat er geen enkele waarborg bestaat dat
de raadkamer, op het ogenblik van haar uitspraak op 15 november 2004, de feitelijke gegevens eigen aan de toestand van eiseres in aanmerking heeft genomen";
Overwegende dat het middel dat niet werd aangevoerd in de conclusie die aan
het hof van beroep werd voorgelegd en dat niet voor het eerst voor het Hof kan
worden aangevoerd, niet ontvankelijk is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
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Veroordeelt eiseres in de kosten.
15 december 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. L. Kennes, Brussel.

Nr. 614
1° KAMER - 16 december 2004

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - WEDUWE - INKOMSTENDERVING - GEZAMENLIJK NETTOINKOMEN - AFTREK - BEPALING.
2º INDEPLAATSSTELLING - VERJARING - STUITING - VOORDEEL VAN GESUBROGEERDE
- DATUM.
3º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — STUITING - INDEPLAATSSTELLING.
4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE —
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID.
5º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - BEGRAFENISKOSTEN.
6º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - BEGRAFENISKOSTEN - JEUGDIGE LEEFTIJD VAN HET
SLACHTOFFER.
7º VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE ZAKEN - EERSTE AANLEG - GEEN
VORDERING - HOGER BEROEP - VORDERING - ONTVANKELIJKHEID.
8º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - UITSPRAAK AARD.
9º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - VEROORDELING BEPERKINGEN.
1º Door voor de post "inkomstenderving" enerzijds het gezamenlijk netto-inkomen te
verhogen met een percentage en anderzijds, bij aftrek van het eigen nettoloon van de
weduwe van het dodelijk slachtoffer van een verkeersongeval, deze verhoging buiten
beschouwing te laten, kent de rechter aan die weduwe een vergoeding van schade toe
die niet werd geleden. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
2º en 3° De stuiting van de verjaring door degene die zich in zijn rechten laat subrogeren
geschiedt enkel in het voordeel van de gesubrogeerde als ze dateert van voor en niet
van na de subrogatie. (Artt. 1249 t.e.m. 1252 B.W.)
4º De feitenrechter beoordeelt op onaantastbare wijze de omvang van de schade,
veroorzaakt door een onrechtmatige daad, alsmede het bedrag van de vergoeding tot
volledig herstel1. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
5º Degene die de begrafeniskosten heeft gemaakt, heeft een aanspraak op vergoeding van
de schade die daaruit voortvloeit. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
1 Cass., 23 sept. 1997, A.R. P.96.0526.N, nr. 364.
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6º Naar recht verantwoord is de beslissing dat, gelet op de zeer jeugdige leeftijd van het
slachtoffer, het volledige bedrag van de begrafeniskosten als schade moet vergoed
worden. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
7º Wanneer een partij in eerste aanleg geen vordering heeft ingesteld tegen een bepaalde
partij, is het uitgesloten dat voor het eerst in hoger beroep een vordering tussen die
partijen wordt ingesteld2. (Art. 812 Ger.W.)
8º De rechter die de kosten vereffent, doet geen uitspraak over een rechtsvordering. (Art.
1017, eerste lid Ger.W.)
9º De rechter die de kosten vereffent kan een partij niet veroordelen tot betaling van kosten
aan een partij die deze kosten niet heeft gemaakt of de materiële akten niet heeft verricht
waarvoor door de Koning een tarief werd vastgesteld. (Artt. 1017, eerste en derde lid,
1018, 1019 en 1022 Ger.W.; K.B. 30 nov. 1970)
(VLAAMSE GEWEST e.a. T. U. e.a.)

ARREST

(A.R. C.02.0212.N - C.02.0251.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 10 oktober 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
A. Zaak C.02.0212.N
1. Eerste middel
Geschonden bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest veroordeelt eiser, in solidum met de gemeente Roosdaal, tot betaling aan eerste verweerster van 5.654.691 BEF (140.176,12 euro) schadevergoeding, hierin begrepen 5.094.853 BEF (126.298,11 euro) wegens inkomstenderving, meer vergoedende intresten aan de wettelijke intrestvoet vanaf 16 januari 1986 en de gerechtelijke intresten aan dezelfde intrestvoet, op volgende gronden:
"inkomstenderving
Na een uitgebreide en met stukken gestaafde afrekening, wordt deze post, thans in
graad van beroep, begroot op 5.319.861 BEF.
Er wordt terecht als basis van de berekening het gezamenlijk netto-loon van beide echtgenoten aangenomen, zijnde 739.403 BEF. Het (hof van beroep) stelt alleen vast dat ook
in de berekening aangehouden door (eiser) het gezamenlijk netto-loon bepaald wordt op
datzelfde bedrag (zie conclusie (eiser), p.21, punt 3).
2 Zie Cass., 29 okt. 2004, A.R. C.02.0406.N, nr. 517.
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Terecht wordt dit bedrag verhoogd met 20 pct. rekening houdende met toekomstige
wedde-aanpassingen wat gezien de huidige gunstige economische conjunctuur niet als
overdreven voorkomt.
De onderhoudskosten van het slachtoffer worden geraamd op 30 pct. wat redelijk is,
gezien het gaat om een gezin bestaande uit drie personen met leningslasten.
Het aandeel van (eerste verweerster) in het gezamenlijke netto-inkomen (501.152 BEF
op 1.286.805 BEF) bedraagt inderdaad 38,9 pct. zijnde 39 pct. en niet 35,77 pct. zoals
voorgehouden door de benadeelde partij ( zij gaat ten onrechte uit van een verhouding tussen de bruto gezamenlijke inkomsten van beide echtgenoten).
Derhalve ziet de definitieve afrekening eruit als volgt:
- gezamenlijk netto-inkomen: 739.403 BEF
- aanpassing index 20 pct.: 147.880 BEF
Totaal: 887.283 BEF
aftrek onderhoudskosten slachtoffer: 30 pct.: -266.184 BEF
Subtotaal: 621.099 BEF
Aftrek eigen netto-loon van mevrouw U.:
501.152 frank - 39 pct. van 438.270 BEF
(aandeel belastingen ): -330.227 BEF
Aandeel verloren netto jaarinkomen van echtgenoot 290.872 BEF
Gelet op de lucratieve levensduur tot 65 jaar, de leeftijd van het slachtoffer ten tijde van
het ongeval, met name 27 jaar, wat een overlevingsduur geeft van 38 jaar volgens de door
de benadeelde gehanteerde kapitalisatietafels a rato van 4,5 pct. per jaar, geeft dit als eindresultaat:
290.872 BEF x 17, 51579 = 5.094.853 BEF
Voorbehoud wordt verleend voor de eventuele fiscale bijdragen.
Het (hof van beroep) gaat hierbij niet verder in op de argumentatie van de gemeente
Roosdaal dat rekening dient gehouden te worden met het feit dat vele huwelijken eindigen
op een echtscheiding en derhalve er maar van dient uitgegaan te worden dat dit tevens het
geval zou zijn bij (eerste verweerster) zodat zij slechts gerechtigd zou zijn op 1/3 van de
post inkomstenderving. Een dergelijk argument komt het (hof van beroep) in het kader
van huidig geschil als niet pertinent dienend en zelfs eerder als ongepast voor" (arrest pp.
10-12).
Grieven
De schade voor een weduwe ingevolge inkomstenverlies wegens derving van een deel
van het loon van haar echtgenoot bestaat in het verlies van diens nettoloon, verminderd
met een bepaald percentage voor de eigen kosten van het slachtoffer.
Wanneer de rechter bij het bepalen van het bedrag dat aan de weduwe bij het leven van
haar man tot persoonlijk voordeel strekte en dat zij dus door diens overlijden verliest, de
kosten van het eigen onderhoud van die echtgenoot berekent op basis van het gezamenlijk
gezinsinkomen, dient dit bedrag van diens inkomsten te worden afgetrokken, en niet van
het gezamenlijk gezinsinkomen.
Wanneer de rechter het bedrag van de kosten van het eigen onderhoud van het slachtoffer, berekend op basis van het gezamenlijk gezinsinkomen, zou aftrekken van het gezamenlijk gezinsinkomen, en het saldo als vergoeding wegens inkomstenderving zou toekennen aan de weduwe, zou in deze vergoeding ook een deel van het inkomen van de weduwe begrepen zijn. Aangezien dit deel niet is weggevallen ingevolge het overlijden, zou
de rechter, in strijd met de voorschriften van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
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Wetboek, een vergoeding toewijzen voor schade die de weduwe niet geleden heeft.
Te dezen bepaalt het bestreden arrest, bij de begroting van het inkomstenverlies van
eerste verweerster wegens derving van het deel van het inkomen van het slachtoffer dat
haar tot persoonlijk voordeel strekte, in de eerste plaats het gezamenlijk netto-loon van de
echtgenoten op 739.403 BEF.
Het verhoogt vervolgens dit gezamenlijk netto-loon met 20 pct. "rekening houdende
met toekomstige weddeaanpassingen wat gezien de huidige gunstige economische conjunctuur niet als overdreven overkomt".
Door toepassing van dit verhogingspercentage op het gezamenlijk nettoloon, neemt het
arrest zowel een verhoging van de inkomsten van het slachtoffer, als een verhoging van
de inkomsten van eerste verweerster, in aanmerking.
Uit de vaststellingen van het arrest blijkt ook dat het gezamenlijk netto-belastbaar gezinsinkomen 1.286.805 BEF bedraagt, waarin het aandeel van eerste verweerster 501.152
BEF bedraagt, zijnde 39 pct..
Na bepaling van het aan het verhogingspercentage aangepast gezamenlijk netto-inkomen (887.283 BEF), berekent het arrest de eigen onderhoudskosten van het slachtoffer op
basis van dit aangepast gezamenlijk netto-inkomen, inzonderheid 30 pct., zijnde 266.184
BEF, waarna een saldo van 621.099 BEF overblijft.
Aangezien dit saldo ook de inkomsten van eerste verweerster bevat, dienden de appèlrechters het eigen netto-loon van eerste verweerster op dit saldo in mindering te brengen,
om aldus te komen tot het uiteindelijke bedrag dat eerste verweerster ingevolge het overlijden verliest.
Het arrest berekent dit netto-inkomen van eerste verweerster door vermindering van
haar netto-belastbaar inkomen (501.152 BEF) met haar aandeel in de belastingen op het
gezamenlijk inkomen (39 pct. van 438.270 BEF, zijnde 170.925 BEF), waarna het tot een
eigen netto-inkomen van eerste verweerster komt van 330.227 BEF, dat het vervolgens in
mindering brengt op het na aftrek van de eigen onderhoudskosten van het slachtoffer bekomen subtotaal (621.099 BEF). Het aldus bekomen saldo, 290.872 BEF, is volgens het
arrest het door eerste verweerster ingevolge het overlijden verloren netto jaarinkomen.
Nu het arrest evenwel bij het bepalen van de aftrek van het eigen netto-loon van eerste
verweerster geen rekening meer houdt met het verhogingspercentage van 20 pct die het op
het gezamenlijk netto inkomen toepaste, bevat het uiteindelijk aan eerste verweerster toegekende bedrag nog een deel van het eigen inkomen van eerste verweerster dat ingevolge
het overlijden niet is weggevallen.
Eiser voerde in conclusie terzake uitdrukkelijk aan dat indien een verhogingspercentage
zou toegepast worden op het gezamenlijk netto-inkomen, quod non, dit verhogingspercentage ook moet toegepast worden op het loon van eerste verweerster "dat in fine van de berekeningen afgetrokken wordt" (beroepsbesluiten eiser, p. 21, tweede alinea).
Hieruit volgt dat door het verhogingspercentage zondermeer niet toe te passen op de aftrek van het eigen nettoloon van eerste verweerster, zonder eisers verweer in conclusie op
dit punt te beantwoorden, miskent het hof van beroep zijn motiveringsplicht en is het derhalve niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 Grondwet).
Minstens kent het bestreden arrest, door enerzijds het gezamenlijk netto-inkomen te
verhogen met 20 pct., maar bij de aftrek van het eigen nettoloon van eerste verweerster
deze toegepaste verhoging buiten beschouwing te laten, aan eerste verweerster gedeeltelijk een vergoeding toe voor schade die zij niet heeft geleden, en schendt het derhalve de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Tweede middel
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Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- de artikelen 1249, 1250, 1251, 1252, 1319, 1320, 1322 en 2244 van het Burgerlijk
Wetboek;
- artikel 22 van de wet van 11 juni 1874 houdende Titel X en XI van Boek I van het
Wetboek van Koophandel, Verzekering in het algemeen - enkele landsverzekeringen in
het bijzonder, zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van de wet van 25 juni 1992
op de landverzekeringsovereenkomst;
- artikel 1 van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën;
- artikel 100 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 17 juli 1991, zoals van toepassing vóór de wijziging door de wet van 10 juni
1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring en artikel 71, §1 van
de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten;
- artikel 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel inzake de autonomie van de procespartijen, ook beschikkingsbeginsel genaamd, volgens hetwelk de rechter niet gerechtigd is ambtshalve een betwisting op te werpen die niet de openbare orde raakt en die door de procespartijen was
uitgesloten;
- het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van verdediging voorschrijft.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest veroordeelt eiser, in solidum met de gemeente Roosdaal, tot betaling, aan tweede verweerster, van 269.389 BEF (6.677,98 euro), meer de vergoedende intresten vanaf de datum van de uitbetaling en de gerechtelijke intresten aan dezelfde intrestvoet, op de volgende gronden:
"B. De vordering van de verzekeringsmaatschappij (tweede verweerster)
1. De aansprakelijkheid:
Deze partij is de verzekeraar voertuigschade van wijlen N.D.. Wat de aansprakelijkheid
betreft wordt verwezen naar wat hierover uiteengezet werd onder punt A 1 van huidig arrest.
Door de gemeente Roosdaal, hierin gevolgd door (eiser), wordt opgeworpen dat de vordering in vrijwillige tussenkomst ingesteld door deze partij niet ontvankelijk zou zijn wegens verjaring.
De overheidsinstanties beroepen zich desbetreffend op de Wet van 6 februari 1970
waarin gesteld wordt dat een schuldvordering gebaseerd op de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek lastens de Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen verjaren na
5 jaar.
Vooreerst is voornoemde bepaling hoe dan ook niet van toepassing op vorderingen ingesteld tegen de gemeenten. Voornoemde bepaling heeft het uitsluitend over vorderingen
tegen de Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen. Het is dan ook ten onrechte dat de
gemeente Roosdaal desbetreffend verwijst naar de conclusies genomen door (eiser).
Verder treedt (tweede verweerster) op als gesubrogeerde in de rechten van haar verzekerde, in casu de wettige erfgename van haar verzekerde.
De vordering ingesteld door (tweede verweerster) maakte bijgevolg reeds deel uit van
de initieel door (eerste verweerster) ingestelde eis die overigens gesteld werd onder voor-
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behoud van vermeerdering of vermindering in de loop van het geding. Het feit dat op een
bepaald ogenblik (tweede verweerster) voor een deel van de vordering in de rechten treedt
van haar verzekerde maakt hiervan geen nieuwe vordering onderscheiden van deze van
(eerste verweerster). Gezien hoe dan ook (eerste verweerster) haar vordering tijdig instelde tegen (eiser) - aanvankelijk de Belgische Staat - wat niet betwist wordt, volstaat dit, zodat het achteraf geen belang heeft wanneer de verzekeraar optreedt, gesubrogeerd in de
rechten van haar verzekerde. Anders redeneren zou hierop neerkomen dat wanneer een
verzekeraar na meer dan 5 jaren tot algehele vergoeding van zijn verzekerde zou overgaan
waardoor de verzekerde geen belang meer zou hebben verder in rechte op te treden diens
vordering niet verder meer zou kunnen uitgeput worden door diens verzekeraar. Een dergelijke redenering miskent de rechtsfiguur van de indeplaatsstelling van de verzekeraar
die impliceert dat de verzekeraar die de schadevergoeding betaald heeft, ten belope van
het bedrag van die vergoeding in de rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde
treedt tegen de aansprakelijke derden.
Gelet op het voorgaande is er dan ook geen reden om in huidige zaak een prejudiciële
vraag te stellen aan het Arbitragehof" (arrest pp. 14-15).
In de redengeving van het arrest onder punt A.1., waarnaar verwezen wordt door het arrest bij de bespreking van de vordering van tweede verweerster, beslist het arrest "dat zowel (eiser) als de gemeente Roosdaal te kort geschoten zijn in (hun) algemene zorgvuldigheidsplicht en bijgevolg verantwoordelijk (dienen) gesteld te worden conform artikel
1382 van het Burgerlijk Wetboek" (arrest p. 9, derde laatste alinea).
Grieven
Eiser wierp in conclusie de verjaring op van de vordering van tweede verweerster op
volgende gronden:
"2. De verjaring van de vordering:
De vordering van (tweede verweerster) is ten aanzien van (eiser) - en aldus van de
overheid in het algemeen, waartoe eveneens de gemeente Roosdaal behoort - verjaard.
De gemeente Roosdaal heeft reeds in haar tweede besluiten in eerste aanleg deze verjaring van de vordering van (tweede verweerster) ingeroepen, doch de rechter heeft deze exceptie van verjaring totaal onbesproken gelaten in zijn vonnis en heeft de vordering van
(tweede verweerster) zonder meer ontvankelijk en gegrond verklaard.
De vordering van (tweede verweerster) is echter wel verjaard.
(Tweede verweerster) sloot zich in haar verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst immers aan bij de besluiten genomen voor (eerste verweerster) ter verantwoording van haar
vordering lastens (eiser), die zij aansprakelijk acht samen met de gemeente Roosdaal, omdat het op de plaats van het ongeval de rijbaan glad zou zijn geweest en omdat er geen
maatregelen zouden getroffen zijn teneinde deze gladheid te verhelpen of te signaleren.
Deze vordering wordt aldus, ten aanzien van (eiser), gegrond op de artikelen 1382 en
volgende van het Burgerlijk Wetboek.
Nu haalt (eerste verweerster) terecht in haar besluiten in hoger beroep aan dat (tweede
verweerster) optreedt als in de plaats gestelde van haar verzekerde, en dat de vordering
van (tweede verweerster) de voortzetting is van de vordering van het slachtoffer zelf in
wiens plaats de verzekeraar is getreden.
Nu blijkt (eerste verweerster) - alsmede de eerste rechter - uit het oog te verliezen dat
de aansprakelijkheid van de overheid, gegrond op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, afwijkt van de gemeenrechtelijke verjaringstermijn van 30 jaar. Alle schuldvorderingen ten laste van de Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van de schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën zoals opgenomen in de
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coördinatie van de wetgeving op de rijkscomptabiliteit (K.B. 17 juli 1991). Een schuldvordering gebaseerd op de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek lastens de
Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen verjaart na 5 jaar (Rb. Brussel, 9 september
1994, P. & B., 1995, 58, noot).
In casu dagtekent het ongeval van 16 januari 1986. Bij kwijtschrift van 28 februari
1986 heeft (tweede verweerster) de betaling verricht aan (eerste verweerster).
De vordering van (tweede verweerster) werd ingeleid bij verzoekschrift neergelegd ter
griffie op 6 maart 1993 (lees 6 januari 1993). De vijfjarige verjaringstermijn was alsdan
verstreken. De vordering van (tweede verweerster) is dus verjaard" (beroepsbesluiten eiser, neergelegd 16 januari 1997, p. 10-11).
Uit eisers conclusie blijkt derhalve dat hij zich beriep op de vijfjarige verjaringstermijn
voor rechtsvorderingen tegen de Staat, zoals voorzien in de Wet van 6 januari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de
provinciën (artikel 1, thans artikel 100 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 17 juli 1991).
De verjaring was, naar eiser, reeds ingetreden op het ogenblik dat tweede verweerster
haar vordering inleidde bij verzoekschrift neergelegd op 6 januari 1993, nu het ongeval
plaats vond op 16 januari 1986 en tweede verweerster bij kwijtschrift van 28 februari
1986 de betaling verrichtte aan eerste verweerster.
Ook de gemeente Roosdaal voerde in conclusie aan "(dat) blijkens meegedeeld kwijtschrift dit bedrag aan (eerste verweerster) (werd) betaald op 28 februari 1986" (beroepsbesluiten p. 14, sub E, tweede alinea). Deze partij voerde ook aan "(dat) (tweede verweerster) onmogelijk (kan) laten gelden dat haar verzekerde in haar dagvaarding onder meer
vorderde 'Materiële schade wagen - p.m.'. Immers op het ogenblik van die dagvaarding,
nl. 24 januari 1987, waren de rechten op voertuigschade door (eerste verweerster) reeds
sedert 28 februari 1986 aan (tweede verweerster) overgedragen ten belope van het uitbetaalde bedrag" (ibid. p. 14, laatste alinea).
Eerste verweerster evenmin als tweede verweerster betwistten voor de appèlrechters dat
de betaling met subrogatie inderdaad reeds was gebeurd bij kwijtschrift van 28 februari
1986, zoals door eiser en de gemeente Roosdaal aangevoerd.
Verder blijkt ook uit het bestreden arrest dat eiser en de gemeente Roosdaal nog veroordeeld worden tot betaling van 15.400 BEF voertuigschade aan eerste verweerster, zijnde
"de overblijvende voertuigschade, na tussenkomst van de verzekeraar (tweede verweerster)" (arrest p. 10, onderaan).
Uit de gedinginleidende dagvaarding van eerste verweerster van 23 juni 1987 voor de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, blijkt dat zij, wat betreft de door haar geleden
schade, enkel "pro memorie" melding maakte van de "materiële schade wagen" (dagvaarding van 23 juni 1987, p. 1, verso, bovenaan). Uit deze dagvaarding blijkt ook dat eerste
verweerster de betaling vorderde van 15.484.611 BEF "onder voorbehoud van vermeerdering of vermindering in de loop van het geding" (p. 2, derde laatste alinea), en dat dit bedrag de schadeposten inkomstenderving, morele schade en begrafeniskosten omvat.
De door eerste verweerster in eerste aanleg genomen conclusies vóór de tussenkomst
van tweede verweerster, bevatten geen verdere aanduidingen aangaande de gevorderde
vergoedingen, en inzonderheid in haar aanvullende conclusie gedateerd 1 september 1992,
wordt eveneens slechts melding gemaakt van de materiële schade "pro memorie" (p. 3,
onderaan).
De stuiting van de verjaring die te dezen, in toepassing van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, door de dagvaarding ten gronde van 23 juni 1987 gebeurde, betreft de vordering die zij inleidde en de vorderingen die daarin virtueel begrepen waren.
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Deze betrekkelijkheid van de stuiting geldt niet alleen ten aanzien van het voorwerp
maar ook ten aanzien van de persoon.
Bij eventueel na de dagvaarding tot stand gekomen subrogatie in de rechten van eerste
verweerster die het voorwerp vormden van de dagvaarding, zal ook de gesubrogeerde verzekeraar zich, bij een door de aansprakelijke derde opgeworpen exceptie van verjaring,
kunnen beroepen op de stuiting. De gesubrogeerde oefent immers, in toepassing van de
artikelen 1249, 1250, 1251 en 1252 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 22 van de Wet
van 11 juni 1874 op de verzekeringen, tot beloop van het door hem betaalde bedrag de
rechten uit van degene in wiens plaats hij is getreden.
Bij gedeeltelijke subrogatie, wanneer de schuldeiser slechts gedeeltelijk is betaald, kan
hij, zoals uitdrukkelijk voorzien door artikel 1252 van het Burgerlijk Wetboek en artikel
22, derde lid van de Wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen, zijn rechten, voor wat
hem nog verschuldigd blijft, verder uitoefenen. Wanneer de schuldeiser de aansprakelijke
derde slechts dagvaardt na de gedeeltelijke subrogatie, in betaling van de hem nog verschuldigde vergoedingen, zal de reeds voordien aan de gesubrogeerde overgedragen
schuldvordering niet van deze stuiting kunnen genieten, en zal de gesubrogeerde, aan wie
de uitoefening toekomt van de rechten, bekomen ingevolge subrogatie, niet van deze stuiting kunnen genieten.
Het bestreden arrest stelt vast dat tweede verweerster optreedt als gesubrogeerde in de
rechten van eerste verweerster en oordeelt vervolgens "(dat) de vordering ingesteld door
(tweede verweerster) bijgevolg reeds deel (uitmaakte) van de initieel door (eerste verweerster) ingestelde eis die overigens gesteld werd onder voorbehoud van vermeerdering
of vermindering in de loop van het geding".
De omstandigheid dat tweede verweerster optreedt als gesubrogeerde in de rechten van
eerste verweerster, betekent geenszins dat "bijgevolg" de later door tweede verweerster
ingestelde vordering reeds deel uitmaakte van de door eerste verweerster ingestelde vordering. Ook de omstandigheid dat eerste verweerster haar vordering instelde onder voorbehoud van vermeerdering of vermindering, brengt niet dit gevolg met zich.
De later door tweede verweerster ingestelde vordering kon slechts op ontvankelijke
wijze - en derhalve op een wijze die de verjaring kon stuiten - deel uitmaken van de initieel door eerste verweerster ingestelde eis, voor zover eerste verweerster op het tijdstip van
dagvaarding deze vordering nog niet ingevolge betaling met subrogatie had overgedragen.
Het bestreden arrest stelt alleen vast dat tweede verweerster "op een bepaald ogenblik" in
de rechten van eerste verweerster is getreden.
Besluit
1. Het bestreden arrest kon derhalve, op grond van de enkele vaststellingen die het bevat, en waaruit niet blijkt dat de subrogatie pas geschiedde na de gedinginleidende dagvaarding van eerste verweerster van 23 juni 1987, niet wettig besluiten dat de later door
tweede verweerster als gesubrogeerde ingestelde vordering "reeds deel uitmaakte" van de
initieel door eerste verweerster ingestelde eis en dat het volstaat dat eerste verweerster
haar vordering tijdig instelde.
Door aldus te oordelen miskent het bestreden arrest de gevolgen van de indeplaatsstelling (schending van de artikelen 1249, 1250, 1251 en 1252 van het Burgerlijk Wetboek en
artikel 22 van de Wet van 11 juni 1874 houdende Titel X en XI van Boek I van het Wetboek van Koophandel, Verzekering in het algemeen - enkele landsverzekeringen in het
bijzonder, zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van de wet van 25 juni 1992 op
de landverzekeringsovereenkomst), kent het ten onrechte stuitende werking toe aan de
door eerste verweerster ingestelde dagvaarding van 23 juni 1987 voor wat betreft de door
tweede verweerster als gesubrogeerde op 6 januari 1993 ingeleide vordering (schending
van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek), en kon het niet wettig de door eiser inge-
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roepen vijfjarige verjaring wat tweede verweersters vordering betreft verwerpen (schending van artikel 1 van de Wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën, artikel 100 van de wetten
op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 17 juli 1991, zoals van
toepassing vóór de wijziging door de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring, en artikel 71, §1 van de bijzondere wet van 16 januari
1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten).
2. Minstens door in het onzekere te laten of naar het hof van beroep tweede verweerster
vóór of na de dagvaarding van 23 juni 1987 in de rechten van eerste verweerster werd gesubrogeerd, stelt het bestreden arrest het Hof in de onmogelijkheid zijn wettigheidscontrole over de juiste toepassing van de regels inzake subrogatie, stuiting van verjaring en verjaring uit te oefenen, en miskent het derhalve artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
3. Voor zover het bestreden arrest zou dienen te worden gelezen als hebbende aangenomen dat de indeplaatstelling van de verzekeraar - tweede verweerster - door subrogatie in
de rechten van zijn verzekerde - eerste verweerster - heeft plaatsgevonden na de inleiding
door laatstgenoemde van onderhavige zaak bij gerechtsdeurwaardersexploot van 23 juni
1987 en dat aldus na dit tijdstip de verzekeraar is overgegaan tot vergoeding van zijn verzekerde - quod non:
- miskent het bestreden arrest de bewijskracht, gehecht aan de procedurestukken van
onderhavige zaak, waarop het Hof vermag acht te slaan, meer in het bijzonder aan de in
het middel aangehaalde beroepsconclusies zowel van eiser als van de gemeente Roosdaal,
waarbij uitdrukkelijk werd gesteld dat de betaling met subrogatie door de verzekeraar
(tweede verweerster) aan zijn verzekerde (eerste verweerster) reeds had plaatsgevonden
op 28 februari 1986, dit is vóór de gedinginleidende dagvaarding van eerste verweerster
van 23 juni 1987, evenals aan het verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst van tweede
verweerster, waarbij zij verzoekt om de veroordeling tot betaling van het bedrag dat zij
aan eerste verweerster heeft gestort voor wagenschade, meer de intresten vanaf 28 februari 1986, en aan voornoemde gedinginleidende dagvaarding van eerste verweerster, waaruit
blijkt dat deze werd betekend aan de Belgische Staat op 23 juni 1987, door aan deze bescheiden een met hun bewoordingen onverenigbare uitlegging te geven (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
- werpt ambtshalve een betwisting op, die de openbare orde niet raakt en die tussen partijen was uitgesloten, nu uit de hiervoren aangehaalde procedurestukken blijkt dat tussen
de procespartijen geen betwisting bestond omtrent de datum van betaling met subrogatie
door tweede verweerster aan eerste verweerster van het uit hoofde van wagenschade verschuldigde bedrag, zijnde 28 februari 1986 (schending van het algemeen rechtsbeginsel
inzake de autonomie van de procespartijen, ook beschikkingsbeginsel genaamd, volgens
hetwelk de rechter niet gerechtigd is ambtshalve betwistingen op te werpen, die door partijen zijn uitgesloten en die vreemd zijn aan de openbare orde, en van artikel 1138, 2° van
het Gerechtelijk Wetboek);
- miskent het eisers recht van verdediging door deze niet in de gelegenheid te stellen
verweer te voeren nopens het door de appèlrechters weerhouden tijdstip van subrogatie
van tweede verweerster in de rechten van eerste verweerster door de door deze gedane betaling (schending van het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van
verdediging voorschrijft);
- verstrekt het minstens geen antwoord op eisers middel inzake de verjaring van tweede
verweersters vordering, neergelegd in de in het middel aangehaalde beroepsconclusies
van eiser en gestoeld op de door tweede verweerster aan eerste verweerster met subrogatie
verrichte betaling op 28 februari 1986, zijnde vóór de gedinginleidende dagvaarding van
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eerste verweerster van 23 juni 1987, en is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed
(schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).
B. Zaak C.02.0251.N
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest veroordeelt eiseres en vijfde verweerder in solidum tot betaling aan
eerste verweerster in eigen naam het bedrag van 5.654.691 BEF (d.i. 140.176,13 euro) en
aan eerste verweerster qualitate qua het bedrag van 600.000 BEF (d.i. 14.873,61 euro),
bedragen te vermeerderen met de vergoedende intresten aan de wettelijke intrestvoet vanaf 16 januari 1986 en de gerechtelijke intresten aan dezelfde intrestvoet, op volgende
gronden:
"III. Ten gronde.
A. Wat de vordering betreft van (eerste verweerster):
1. De aansprakelijkheid:
(...)
Het wegenbulletin van 16 januari 1986 voorspelde reeds vanaf 8.30u smeltende
sneeuw. Op 21.30u was er zelfs sprake van ijzelvorming in het binnenland.
(...)
Gelet op de aangekondigde weersomstandigheden en gelet op het feit dat de Ninoofsesteenweg een druk bereden rijbaan is, bestaande uit vier rijstroken, mocht van (eiseres)
verwacht worden dat zij minstens de bestuurders door enige signalisatie er attent op zou
maken dat er een reëel gevaar bestond op ijzelvorming en dus op slippen.(...)
(...)
Gezien het voorkomen van ijzelplekken voorzienbaar was door de overheid, gelet op de
concrete weersomstandigheden die reeds de hele dag aanhielden, en derhalve niet aanzien
kunnen worden als een situatie van overmacht - in de Ardennen werden de tweederangswegen reeds om 12.12u gevaarlijk genoemd - werd in casu niet voldaan aan de verplichting te waken over de veiligheid van de gebruikers van de openbare weg.
(...)
Door tegenpartij wordt verder voorgehouden dat naast (vijfde verweerder) en (eiseres)
bestuurder N. tevens een fout zou hebben begaan door zijn snelheid niet aan te passen aan
o.m. de staat van de weg.
Gezien geen enkele wegsignalisatie de bestuurders attent maakten op de mogelijkheid
van ijzelvorming en dus van slipgevaar - signalisatie die na het dodelijk ongeval wel onmiddellijk werd aangebracht - kan bestuurder N.niet verweten worden zijn snelheid niet te
hebben aangepast aan de staat van de weg. Het ging bovendien om een plaatselijke, zeer
belangrijke ijsvorming (zie verklaring bestuurster D., hiervoren reeds aangehaald) zodat
bestuurder N. er zich redelijkerwijze mocht aan verwachten bij een dergelijke weggladheid hierover te worden geïnformeerd door de overheid en aangemaand te worden zijn
snelheid hieraan aan te passen. De maximumsnelheid is immers 90 km/u en het gaat om
een belangrijke verkeersader bestaande uit vier rijstroken.
Er bestaat ook geen aanleiding om te twijfelen aan de geloofwaardigheid van de respectieve door bestuurster D. later afgelegde verklaringen gezien deze telkens in overeenstemming te brengen zijn met haar initieel aan de verbalisanten afgelegde versie en waarin
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evenmin ooit sprake is geweest van een niet aangepaste snelheid gevoerd door bestuurder
N..
Bovendien heeft bestuurster D. vier dagen na het ongeval uitdrukkelijk verklaard nooit
te hebben beweerd dat bestuurder N. te snel zou hebben gereden. Zij stelt overigens dat zij
iets dergelijks nooit kan hebben voorgehouden gezien de andere bestuurder haar voertuig
slechts even licht aantikte terwijl hij tegen haar voertuig aangleed (vertaling).
Ook uit de opgelopen schade aan beide voertuigen kan dit niet afgeleid worden gezien
beide voertuigen ingevolge de aanwezige ijzelplekken als het ware geprojecteerd werden
tegen betonnen palen wat uitgelegd kan worden door het feit dat hun respectieve voertuigen volledig stuurloos waren geworden. Bestuurster D. heeft overigens toegegeven aan
een snelheid te hebben gereden van ongeveer 60 km/u - wat in normale omstandigheden
niet overdreven is - en ook haar voertuig was na het nochtans licht aantikken door het andere voertuig een totaal verlies.
Bijgevolg bevat het repressief dossier onvoldoende gegevens om hieruit te kunnen afleiden dat bestuurder N. enige inbreuk pleegde op het verkeersreglement".
Grieven
Aan het arrest wordt een tegenstrijdigheid in de motivering en een schending van het
wettelijk begrip "fout" in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek verweten.
In haar beroepsbesluiten (p. 11, nr. 2.3 en 2.5) liet eiseres gelden dat bestuurder N.,
overleden echtgenoot van eerste verweerster, zelf een fout had begaan die het ongeval had
veroorzaakt, met name door zijn snelheid niet aan te passen én een bruusk inhaalmanoeuvre uit te voeren, dit terwijl de bestuurder via de weerberichtgeving en via eigen vaststellingen had moeten weten dat zich plaatselijk gladheid kon voordoen op de plaats van het
ongeval. Bestuurder N. zou derhalve niet gehandeld hebben als een zorgvuldig en voorzichtig persoon in dezelfde omstandigheden.
Het hof van beroep stelt in het bestreden arrest vast dat het ongeval te wijten was aan
de ijsplekken die voorkwamen op de weg. Bij de feiten wordt vastgesteld dat het voertuig
van bestuurster D., dat tegen een snelheid van ongeveer 60 km/u reed, plots werd ingehaald door het voertuig van bestuurder N.en dat de voertuigen mekaar geraakt hebben tijdens dit manoeuvre.
Bovendien wordt in het arrest vastgesteld dat het wegenbulletin van 16 januari 1986
reeds vanaf 8.30u smeltende sneeuw voorspelde en er om 21.30u zelfs sprake was van ijzelvorming in het binnenland. Het hof van beroep oordeelt dat het voorkomen van ijzelplekken voorzienbaar was voor eiseres gelet op de concrete weersomstandigheden die
reeds de hele dag aanhielden en gelet op de aangekondigde weersomstandigheden.
Wat de eventuele fout van bestuurder N. betreft, oordeelt het bestreden arrest echter dat
geen enkele wegsignalisatie de bestuurders attent maakten op de mogelijkheid van ijzelvorming en dus van slipgevaar, zodat deze bestuurder niet kan verweten worden zijn snelheid niet te hebben aangepast aan de staat van de weg. Het hof van beroep oordeelt derhalve dat een fout in hoofde van bestuurder N.niet bewezen is.
Uit de motivering van het bestreden arrest blijkt dat het niet aanpassen van de snelheid
of het rijgedrag van bestuurder N. aan de staat van de weg, met name de ijzelplekken, niet
wordt beschouwd als een fout omdat deze ijzelvorming voor de bestuurders niet voorzienbaar zou zijn omdat er geen signalisatie in dit verband aanwezig was.
Gelet op de eerder in het arrest gedane vaststelling dat, ingevolge de weersomstandigheden die reeds de hele dag aanhielden en de aangekondigde weersomstandigheden via
het wegenbulletin, de ijzelvorming moest worden voorzien door de overheid, kon het hof
van beroep niet, zonder schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet-
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boek, oordelen dat de ijzelvorming voor de bestuurders niet voorzienbaar was. Uit deze
soeverein vastgestelde feitelijke gegevens kon derhalve niet, zonder schending van het
wettelijk begrip fout, worden afgeleid dat bestuurder N. geen fout had begaan.
Minstens bevat het bestreden arrest in dit verband een tegenstrijdigheid in de motieven
door enerzijds bij de beoordeling van de aansprakelijkheid van eiseres en vijfde verweerder te stellen dat de ijzelvorming voorzienbaar was en anderzijds bij de beoordeling van
de aansprakelijkheid van bestuurder N. te stellen dat de ijzelvorming niet voorzienbaar
was (schending van artikel 149 van de Grondwet).
In zoverre uit de overweging in het bestreden arrest "Bijgevolg bevat het repressief dossier onvoldoende gegevens om hieruit te kunnen afleiden dat bestuurder N. enige inbreuk
pleegde op het verkeersreglement" moet worden afgeleid dat het hof van beroep oordeelt
dat bestuurder N. slechts een fout in oorzakelijk verband met het ongeval zou kunnen begaan indien hij een inbreuk gepleegd heeft op het verkeersreglement, schendt het eveneens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en het wettelijk begrip "fout"
in de zin van deze bepalingen.
2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest veroordeelt eiseres, in solidum met vijfde verweerder, tot betaling
aan eerste verweerster in eigen naam, van een bedrag van 5.654.691 BEF (d.i. 140.176,13
euro), hierin begrepen 5.094.853 BEF (d.i. 126.298,11 euro) wegens inkomstenderving, te
vermeerderen met de vergoedende intresten aan de wettelijke intrestvoet vanaf 16 januari
1986 en de gerechtelijke intresten aan dezelfde intrestvoet, op volgende gronden:
"2. De schade van (eerste verweerster) in eigen naam en als vertegenwoordigster van
haar minderjarig kind:
(...)
inkomstenderving:
Na een uitgebreide en met stukken gestaafde afrekening, wordt deze post, thans in
graad van beroep, begroot op 5.319.861 BEF.
Er wordt terecht als basis van de berekening het gezamenlijk netto-loon van beide echtgenoten aangenomen, zijnde 739.403 BEF. Het hof stelt alleen vast dat ook in de berekening aangehouden door (vijfde verweerder) het gezamenlijk netto-loon bepaald wordt op
ditzelfde bedrag (zie conclusie (vijfde verweerder), p.21, punt 3).
Terecht wordt dit bedrag verhoogd met 20 pct. rekening houdende met toekomstige
weddeaanpassingen wat gezien de huidige gunstige economische conjunctuur niet als
overdreven voorkomt.
De onderhoudskosten van het slachtoffer worden geraamd op 30 pct. wat redelijk is gezien het gaat om een gezin bestaande uit drie personen met leningslasten.
Het aandeel van mevrouw U. in het gezamenlijke netto-inkomen (501.152 BEF op
1.286.805 BEF) bedraagt inderdaad 38,9 pct. zijnde 39 pct. en niet 35,77 pct. zoals voorgehouden door de benadeelde partij (zij gaat ten onrechte uit van een verhouding tussen
de bruto gezamenlijke inkomsten van beide echtgenoten).
Derhalve ziet de definitieve afrekening eruit als volgt:
- gezamenlijk netto-inkomen: 739.403 BEF
- aanpassing index 20 pct.: 147.880 BEF
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Totaal: 887.283 BEF
aftrek onderhoudskosten slachtoffer: 30 pct.: - 266.184 BEF
Subtotaal: 621.099 BEF
Aftrek eigen netto-loon van mevrouw U.:
501.152 BEF - 39 pct. van 438.270 BEF
(aandeel belastingen): - 330.227 BEF
Aandeel verloren netto jaarinkomen van echtgenoot: 290.872 BEF Gelet op de lucratieve levensduur tot 65 jaar, de leeftijd van het slachtoffer ten tijde van het ongeval, met
name 27 jaar, wat een overlevingsduur geeft van 38 jaar volgens de door de benadeelde
gehanteerde kapitalisatietafels a rato van 4,5 pct. per jaar, geeft dit als eindresultaat:
290.872 BEF x 17,51579 = 5.094.853 BEF
Voorbehoud wordt verleend voor de eventuele fiscale bijdragen.
Het hof gaat hierbij niet verder in op de argumentatie van (eiseres) dat rekening dient
gehouden te worden met het feit dat vele huwelijken eindigen op een echtscheiding en
derhalve er maar van dient uitgegaan te worden dat dit tevens het geval zou zijn bij (eerste
verweerster) zodat zij slechts gerechtigd zou zijn op 1/3 van de post inkomstenderving.
Een dergelijk argument komt het hof in het kader van huidig geschil als niet pertinent dienend en zelfs eerder als ongepast voor."
Grieven
Overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek moet de schade
volledig vergoed worden, doch mag geen vergoeding worden toegekend voor niet geleden
schade.
Bij overlijden bestaat de schade voor de weduwe ingevolge inkomstenverlies wegens
derving van een deel van het loon van haar echtgenoot in het verlies van zijn nettoloon,
verminderd met een bepaald percentage voor de eigen kosten van het slachtoffer. De schade die voor de rechthebbenden van het slachtoffer van een dodelijk ongeval voortvloeit uit
het verlies van zijn beroepsinkomsten bestaat in de derving van het deel van deze inkomsten waaruit zij persoonlijk voordeel trokken.
Wanneer de rechter bij het bepalen van het bedrag dat aan de weduwe bij het leven van
haar man tot persoonlijk voordeel strekte en dat zij dus door diens overlijden verliest, de
kosten van het eigen onderhoud van die echtgenoot berekent op basis van het gezamenlijk
gezinsinkomen, dient dit bedrag van diens inkomsten te worden afgetrokken, en niet van
het gezamenlijk gezinsinkomen.
Wanneer de rechter het bedrag van de kosten van het eigen onderhoud van het slachtoffer, berekend op basis van het gezamenlijk gezinsinkomen, zou aftrekken van het gezamenlijk gezinsinkomen, en het saldo als vergoeding wegens inkomstenderving zou toekennen aan de weduwe (eerste verweerster), zou in deze vergoeding ook een deel van het
inkomen van de weduwe begrepen zijn. Aangezien dit deel niet is weggevallen ingevolge
het overlijden, zou de rechter, in strijd met de voorschriften van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek, een vergoeding toewijzen voor schade die de weduwe niet
geleden heeft.
Wanneer de rechter het gezamenlijk netto inkomen van de weduwe (eerste verweerster)
en de overleden echtgenoot als uitgangspunt voor de berekening van de schade van de weduwe (eerste verweerster), verhoogt met 20 pct. voor toekomstige wedde-aanpassingen,
dient het nettoloon van de weduwe (eerste verweerster), dat aan het einde van de berekening in mindering wordt gebracht omdat dit geen schade van de weduwe (eerste verweerster) uitmaakt, eveneens met 20 pct. te worden verhoogd.
In casu bepaalt het bestreden arrest bij de begroting van het inkomstenverlies van eerste
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verweerster wegens derving van het deel van het inkomen van het slachtoffer dat haar tot
persoonlijk voordeel strekte, in de eerste plaats het gezamenlijk netto-loon van de echtgenoten op 739.403 BEF.
Vervolgens verhoogt het dit gezamenlijk netto-loon met 20 pct., "rekening houdende
met toekomstige weddeaanpassingen wat gezien de huidige gunstige economische conjunctuur niet als overdreven overkomt".
Door toepassing van dit verhogingspercentage op het gezamenlijk nettoloon, neemt het
arrest zowel een verhoging van de inkomsten van het slachtoffer als een verhoging van de
inkomsten van diens weduwe eerste verweerster in aanmerking.
Uit de vaststellingen van het arrest blijkt ook dat het gezamenlijk netto-belastbaar gezinsinkomen 1.286.805 BEF bedraagt, waarin het aandeel van eerste verweerster 501.152
BEF bedraagt, zijnde 39 pct..
Na bepaling van het aan het verhogingspercentage aangepast gezamenlijk netto-inkomen (887.283 BEF), berekent het bestreden arrest de eigen onderhoudskosten van het
slachtoffer op basis van dit aangepast gezamenlijk netto-inkomen, inzonderheid 30 pct.,
zijnde 266.184 BEF, waarna een saldo van 621.099 BEF overblijft.
Aangezien dit saldo ook de inkomsten van eerste verweerster bevat, dienden de appèlrechters het eigen nettoloon van eerste verweerster op dit saldo in mindering te brengen,
om aldus te komen tot het uiteindelijke bedrag dat eerste verweerster ingevolge het overlijden verliest.
Het bestreden arrest berekent dit netto-inkomen van eerste verweerster door vermindering van haar netto-belastbaar inkomen, 501.152 BEF, met haar aandeel in de belastingen
op het gezamenlijk inkomen (39 pct. van 438.270 BEF, zijnde 170.925 BEF), waarna het
tot een eigen netto-inkomen van eerste verweerster komt van 330.227 Belgische frank, dat
het vervolgens in mindering brengt op het na aftrek van de eigen onderhoudskosten van
het slachtoffer bekomen subtotaal (621.099 BEF). Het aldus bekomen saldo, 290.872
BEF, is volgens het arrest het door eerste verweerster ingevolge het overlijden verloren
netto jaarinkomen.
Het bestreden arrest houdt echter bij het bepalen van de aftrek van het eigen nettoloon
van eerste verweerster geen rekening meer met het verhogingspercentage van 20 pct. dat
op het gezamenlijk netto inkomen werd toegepast. Het uiteindelijk aan eerste verweerster
toegekende bedrag bevat derhalve nog een deel van het eigen inkomen van eerste verweerster, dat ingevolge het overlijden van haar echtgenoot, niet is weggevallen.
Eiseres stelde in dit verband in beroepsbesluiten, neergelegd ter griffie op 9 mei 1997,
uitdrukkelijk dat, indien een dergelijke forfaitaire verhoging in aanmerking zou worden
genomen, zij dan ook moest worden toegepast op het loon van de vrouw (eerste verweerster) dat in fine van de berekeningen afgetrokken wordt (beroepsbesluiten, neergelegd ter
griffie op 9 mei 1997, p.17, derde alinea).
Door het verhogingspercentage van 20 pct. toe te passen op het gezamenlijk netto-inkomen en niet toe te passen op de aftrek van het eigen nettoloon van eerste verweerster, zonder het middel van eiseres in beroepsbesluiten in dit verband te beantwoorden, schendt het
bestreden arrest artikel 149 van de Grondwet en kent het aan eerste verweerster een vergoeding toe voor niet geleden schade, zodat het de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt.
3. Derde middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
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Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest veroordeelt (eiseres) en (vijfde verweerder) in solidum tot betaling
aan eerste verweerster van een bedrag van 144.438 BEF (d.i. 3.580,52 euro) begrafeniskosten, te vermeerderen met de vergoedende intresten aan de wettelijke intrestvoet vanaf
16 januari 1986 en de gerechtelijke intresten aan dezelfde intrestvoet, op volgende gronden (p. 13).
"De kosten voor de grondconcessie (15.000 BEF), de grafkelder (17.550 BEF) en de
grafzerk (47.500 BEF + 19,5 pct. B.T.W.) dienen herleid te worden tot de helft gezien het
om een begraafplaats gaat voor twee personen.
Volgens de eigen berekening van (eerste verweerster) en rekening houdende met de bedragen die in mindering dienen gebracht te worden (zie hiervoren), komt zij tot een eindafrekening van 144.438 BEF, bedrag dat voldoende gestaafd wordt en bijgevolg kan toegekend worden.
(Vijfde verweerder) en (eiseres) werpen op dat dergelijke uitgaven vervroegde betalingen zijn zodat zich een verdiscontering opdringt.
Gelet echter op de zeer jeugdige leeftijd van het slachtoffer N.wordt de gevraagde verdiscontering echter afgewezen (zie o.m. Brussel, 28 november 1990, De Verz., 1991,
414)":
Grieven
Overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek moet het
slachtoffer van een onrechtmatige daad volledig vergoed worden, doch mag geen vergoeding worden toegekend voor niet geleden schade.
Bij overlijden van het slachtoffer ingevolge een ongeval, kan de persoon die de begrafeniskosten heeft betaald, het bedrag daarvan in principe terugvorderen van diegene die
een fout heeft begaan in oorzakelijk verband met de schade.
Indien echter de persoon die de begrafeniskosten heeft betaald, deze kosten normaliter,
dus zonder dat het ongeval zou zijn gebeurd, in de toekomst ook had moeten dragen, bestaat de schade die deze persoon lijdt ingevolge het ongeval en dus de fout, enkel in de
vervroegde betaling van deze kosten. De begrafeniskosten worden dan toegekend onder
aftrek van de verdisconteerde huidige waarde.
Indien de waarschijnlijke overlevingsduur van de persoon die de kosten betaalt, langer
is dan deze van het slachtoffer, zou deze persoon in ieder geval de begrafeniskosten hebben moeten dragen en bestaat de schade enkel in de vervroegde uitgave ervan.
In casu werden de begrafeniskosten gedragen door eerste verweerster, echtgenote van
het overleden slachtoffer.
Eiseres liet in dit verband in beroepsbesluiten, neergelegd ter griffie op 9 mei 1997, gelden (p.18):
"3. Begrafeniskosten:
...
De 'schade' bestaat voor (eerste verweerster) in het verschil tussen de uitbetaalde uitvaartkosten en de contante waarde van diezelfde kosten betaalbaar op het tijdstip van het
vermoedelijk overlijden van haar echtgenoot.
Bij een leeftijd van 27 jaar bij overlijden en aan een rentevoet van 5 pct. bedraagt de
contante waarde van 139.554 BEF bij een gemiddelde overlevingsduur van 43 jaar:
139.554 BEF x 0,1227044 = 17.124 BEF.
De aanrekenbare schade is derhalve: 139.554 BEF - 17.124 = 122.430 BEF (...)".
Het hof van beroep, daartoe uitgenodigd door de beroepsbesluiten van eiseres en vijfde
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verweerder, had moeten nagaan of eerste verweerster normaliter, d.w.z. indien dit ongeval
niet zou zijn gebeurd, de begrafeniskosten van haar echtgenoot zou moeten hebben betalen, m.a.w. of de waarschijnlijke overlevingsduur van eerste verweerster langer was dan
deze van de heer N., aangezien in dat geval de schade slechts zou bestaan in de vervroegde uitbetaling van de begrafeniskosten.
Het bestreden arrest dat dit niet nagaat doch louter "gelet op de zeer jeugdige leeftijd
van het slachtoffer N. " de gevraagde verdiscontering afwijst en toch de volledige kosten
voor de begrafenis toekent, is enerzijds niet regelmatig gemotiveerd bij gebrek aan antwoord op bovenvermeld middel uit de conclusie (schending van artikel 149 van de
Grondwet), anderzijds niet naar recht verantwoord daar het schade toekent die niet veroorzaakt is door het ongeval (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek).
4. Vierde middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 807, 812, tweede lid en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest veroordeelt (eiseres) en (vijfde verweerder) in solidum tot betaling
aan derde en vierde verweerder van een bedrag van 36.782 BEF (d.i. 911,80 euro) vermeerderd met de vergoedende intresten aan de wettelijke intrestvoet vanaf 16 januari
1986 en de gerechtelijke intresten aan dezelfde intrestvoet, op volgende gronden:
"C. De vordering van de consoorten D.P.:
1. De ontvankelijkheid van huidige vordering:
Zowel (eiseres) als (vijfde verweerder) houden voor dat de initiële vordering van (derde
en vierde verweerders) enkel gericht was tegen (eerste verweerster) en tegen mevrouw D.
en deze eis nooit uitgebreid werd tegen hen zodat de eerste rechter hen dan ook ten onrechte solidair zou veroordeeld hebben tot betaling van enige vergoeding.
Uit de conclusies genomen voor de eerste rechter blijkt nergens uit dat (derde en vierde
verweerders) hun oorspronkelijke vordering hebben uitgebreid t.a.v. (vijfde verweerder)
en/of (eiseres).
In hun conclusie van 27 november 1996 lijken (derde en vierde verweerders) voor te
houden in pleidooien hun eis te hebben uitgebreid t.a.v. voornoemde partijen. Hiervan is
geen spoor terug te vinden op het zittingsblad. Alleen in het bestreden vonnis staat vermeld dat (derde en vierde verweerders) het geding hebben hervat en een bedrag vorderen
van 36.782 BEF, inclusief B.T.W., als vergoeding van een beschadigde weideafsluiting
lastens wie het behoren zal. Bij incidenteel beroep vorderen (derde en vierde verweerders)
akte te verlenen van hun eis gevormd voor de eerste rechter en reeds door hem ontvangen
en gegrond verklaard, bevestigd bij weze van huidige conclusie tegen (eiseres) en (vijfde
verweerder).
Artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een vordering die voor de rechter
aanhangig is, kan uitgebreid of gewijzigd worden, indien de nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies, berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien
hun juridische omschrijving verschillend is. M.a.w. is een uitbreiding van een aanvankelijke vordering mogelijk indien eerstens de nieuwe vordering eenzelfde oorzaak heeft als
de aanvankelijke vordering en tweedens indien deze ingesteld wordt bij conclusie op een
ogenblik dat de procedure een tegensprekelijk karakter heeft (zie Fettweis, Manuel de
Procédure Civile, nr. 69 e.v., p. 88 e.v.).
De mogelijkheden van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing in
hoger beroep. Dit vloeit voort uit de bepalingen van het wetboek zelf, met name artikel

2070

HOF VAN CASSATIE

16.12.04 - Nr. 614

1042 van het Gerechtelijk Wetboek (zie Incidentele vorderingen in hoger beroep: nieuwe
eis - tegeneis - addenda, R. W. 1986-87, kol.417 e.v. en de in dit artikel aangehaalde
rechtspraak van het Hof van Cassatie).
Een en ander vloeit bovendien voort uit het devolutief karakter van het hoger beroep.
Derhalve is een uitbreiding van een aanvankelijke eis mogelijk in graad van beroep indien deze nieuwe eis dezelfde oorzaak heeft - wat in casu het geval is - en ingesteld werd
bij wijze van conclusie - zie conclusie neergelegd op 27 november 1996 - op een ogenblik
dat een tegensprekelijk debat wordt gevoerd.
De huidige vordering ingesteld door (derde en vierde verweerders) tegen (eiseres) en
(vijfde verweerder) is derhalve ontvankelijk.
...
3. De schade:
...
Alleen dienen de gerechtskosten in eerste aanleg, zoals hierna begroot in hoofde van
(derde en vierde verweerders), ter hunner laste te blijven gezien zij in eerste aanleg niet op
een rechtsgeldige wijze hun eis uitbreidden t.a.v. (vijfde verweerder) en (eiseres) en de
eerste rechter laatstgenoemde partijen dan ook ten onrechte veroordeeld heeft tot enige
vergoeding wegens vernieling van een omheining".
Grieven
Overeenkomstig artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, dat ingevolge artikel 1042
van het Gerechtelijk Wetboek ook van toepassing is in graad van beroep, kan een vordering die voor de rechter aanhangig is, uitgebreid of gewijzigd worden, indien de nieuwe,
op tegenspraak genomen conclusies, berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is.
Een vordering kan echter met toepassing van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek
niet worden gericht tegen een gedaagde in een andere hoedanigheid dan die waarin hij gedagvaard werd.
De uitbreiding of de wijziging van de vordering overeenkomstig artikel 807 van het
Gerechtelijk Wetboek wordt ook in hoger beroep aangenomen. Dit veronderstelt echter
dat de vordering die in hoger beroep uitgebreid of gewijzigd wordt, reeds bij de eerste
rechter aanhangig gemaakt was. Anders gaat het immers niet om de uitbreiding of wijziging van een vordering, doch wel om een nieuwe vordering.
Uit artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek kan, a contrario, worden afgeleid dat het
instellen van een volledig nieuwe eis, die geen uitbreiding of wijziging inhoudt van de
oorspronkelijke eis in de zin van artikel 807 niet toegelaten is.
Als nieuwe eis wordt aanzien een eis die zich onderscheidt van de oorspronkelijke eis
door de persoon van de verweerder.
Indien voor het eerst in hoger beroep een vordering tegen een bepaalde partij wordt gericht, die strekt tot het verkrijgen van een veroordeling, is deze vordering onontvankelijk
(artikel 812, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek).
In het bestreden arrest wordt vastgesteld dat de oorspronkelijke vordering van derde en
vierde verweerders voor het Vredegerecht te Sint Kwintens Lennik gericht was tegen eerste verweerster en mevrouw D. (p. 4 van het arrest), en dat noch uit de conclusies van derde en vierde verweerders genomen voor de eerste rechter noch uit het zittingsblad blijkt
dat deze vordering in eerste aanleg werd uitgebreid t.a.v. eiseres en vijfde verweerder.
Het bestreden arrest stelt verder dat derde en vierde verweerder in eerste aanleg hun eis
niet op rechtsgeldige wijze hadden uitgebreid ten aanzien van eiseres en vijfde verweerder, zodat de eerste rechter ten onrechte eiseres en vijfde verweerder veroordeeld had tot
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betaling van de door derde en vierde verweerders gevorderde schadevergoeding.
Het hof van beroep oordeelt echter dat de voor het eerst in graad van beroep door derde
en vierde verweerders tegen eiseres en vijfde verweerder ingestelde vordering ontvankelijk is omdat het gaat om een uitbreiding van de aanvankelijke eis, wat eveneens mogelijk
zou zijn in graad van beroep onder de voorwaarden van artikel 807 van het Gerechtelijk
Wetboek (berusten op een feit of akte in de dagvaarding en gevorderd bij tegensprekelijk
genomen conclusies), waaraan in casu zou voldaan zijn.
Uit het bestreden arrest blijkt nochtans dat de oorspronkelijke vordering niet gericht
was tegen eiseres, zodat de vordering tegen eiseres geen uitbreiding uitmaakt van de oorspronkelijke vordering, doch wel een nieuwe vordering is. Deze nieuwe vordering kan
niet voor het eerst in hoger beroep worden ingesteld. De toepassing van artikel 807 van
het Gerechtelijk Wetboek in graad van beroep veronderstelt dat de vordering reeds werd
ingesteld voor de eerste rechter, wat in casu, volgens het bestreden arrest, niet het geval
was.
Het arrest dat in die omstandigheden de vordering van derde en vierde verweerders tegen eiseres ontvankelijk verklaart, schendt de artikelen 807, 812, tweede lid en 1042 van
het Gerechtelijk Wetboek.
5. Vijfde middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1017, 1018, 1019, 1021, 1022, 1056, 2° en 4° en 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1 en 6, 4° 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;
- het beschikkingsbeginsel (algemeen rechtsbeginsel).
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest veroordeelt eiseres en vijfde verweerder elk tot de helft van de kosten in eerste aanleg, behoudens de kosten van derde en vierde verweerder, en de kosten in
graad van beroep, rechtsplegingsvergoeding inbegrepen, waarbij de kosten als volgt worden begroot (arrest p.19):
"Begroot de kosten op:
a.in eerste aanleg:
- 6.765 BEF + 11.400 BEF voor (eerste verweerster) en (tweede verweerster) samen;
- 1.400 BEF voor (eiseres);
- 11.400 BEF voor (vijfde verweerder);
- 22.370 BEF voor (derde en vierde verweerder);
b.in beroep
- 6.800 BEF (rolrecht) + 2.200 BEF (uitgavenvergoeding) + 17.600 BEF (rechtsplegingsvergoeding) voor (eerste en tweede verweersters) samen;
- 17.600 BEF (rechtsplegingsvergoeding) voor (eiseres);
- 17.600 BEF (rechtsplegingsvergoeding) voor (vijfde verweerder);
- 17.600 BEF (rechtsplegingsvergoeding) + 2.200 BEF (uitgavenvergoeding) voor (derde en vierde verweerders);".
Grieven
Overeenkomstig artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek wordt de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld tot betaling van de kosten van de tegenpartij.
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Deze kosten, die door de partijen kunnen worden begroot in besluiten, omvatten onder
meer de uitgavenvergoeding voor het verzoekschrift in hoger beroep en het rolrecht dat
moet worden betaald bij neerlegging van het verzoekschrift in hoger beroep (de artikelen
1018, 1019, 1021 en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en 1 en 6, 4° 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).
Hoger beroep kan worden ingesteld via een verzoekschrift dat ter griffie van het hof
van beroep wordt neergelegd (artikel 1156, 2° van het Gerechtelijk Wetboek) of bij conclusie, ten aanzien van iedere partij die bij het geding aanwezig of vertegenwoordigd is
(artikel 1156, 4° van het Gerechtelijk Wetboek).
Voor het instellen van incidenteel hoger beroep via conclusies, moet geen rolrecht worden betaald en kan geen uitgavenvergoeding worden gevorderd overeenkomstig voormelde wettelijke bepalingen.
Uit de opsomming van de procedurestukken en de beschrijving van het voorwerp van
de vorderingen in het bestreden arrest blijkt dat eiseres hoger beroep had ingesteld tegen
het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel van 17 november 1993, door
middel van het verzoekschrift neergelegd ter griffie van het hof van beroep op 16 februari
1994, en dat verweerders bij beroepsbesluiten incidenteel beroep instelden (arrest p.2-6).
Eiseres stelde inderdaad als enige partij hoger beroep in via een verzoekschrift in hoger
beroep, neergelegd ter griffie van het hof van beroep op 16 februari 1994, datum waarop
eveneens het rolrecht ten bedrage van 6.800 BEF werd betaald door eiseres, via haar
raadsman, die hiervan een ontvangstbewijs (nr. 797) ontving.
Eiseres vorderde derhalve in beroepsbesluiten, neergelegd ter griffie op 9 mei 1997,
veroordeling van alle geïntimeerden solidair of in solidum of de ene bij gebreke aan de
andere, tot de kosten van beide instanties, waaronder de kosten van het verzoekschrift in
hoger beroep (uitgavevergoeding) en het rolrecht (beroepsbesluiten p. 21).
Eerste en tweede verweersters in cassatie vorderden in besluiten in hoger beroep, gedateerd 15 september 1995, slechts betaling van de kosten van dagvaarding, de rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg en de rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep, doch
niet van enige uitgavevergoeding of rolrecht in hoger beroep.
Het bestreden arrest, dat in die omstandigheden eiseres en vijfde verweerder veroordeelt tot betaling van de helft van de kosten van rolrecht en uitgavevergoeding in hoger
beroep aan eerste en tweede verweersters, is niet naar recht verantwoord (schending van
de artikelen 1017, 1018, 1019, 1021 en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en de artikelen 1 en 6, 4° 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), en
kent meer toe dan door eerste en tweede verweersters is gevraagd (schending van artikel
1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek en van het beschikkingsbeginsel).

IV. Beslissing van het Hof
A. Voeging
Overwegende dat de cassatieberoepen C.02.0212.N en C.02.0251.N gericht
zijn tegen hetzelfde arrest;
Dat zij dienen gevoegd te worden;
B. Cassatieberoep C.02.0212.N
1. Eerste middel
Overwegende dat het arrest, door voor de post "inkomstenderving" enerzijds,
het gezamenlijk netto-inkomen te verhogen met 20 pct. en, anderzijds, bij aftrek
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van het eigen nettoloon van de eerste verweerster, deze verhoging buiten beschouwing te laten, aan de eerste verweerster een vergoeding van schade toekent
die niet werd geleden;
Dat het arrest derhalve de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
2. Tweede middel
2.1. Ontvankelijkheid
Over de door verweerster sub 4 (de gemeente Roosdaal) opgeworpen grond
van niet-ontvankelijkheid van het tweede middel: artikel 2 van de Wet van 6 februari 1970 en artikel 101 van de Wetten op de Rijkscomptabiliteit zijn niet als
geschonden aangewezen:
Overwegende dat het middel niet de soort verjaring bekritiseert, noch de wijze
waarop de stuiting ervan moet geschieden;
Dat het middel het arrest bekritiseert in zoverre het oordeelt dat het volstaat dat
verzekeringsmaatschappij O.M.O.B. is gesubrogeerd in de rechten van U., zonder dat is nagegaan wanneer de subrogatie plaats had en zonder dat daardoor is
nagegaan of de stuiting plaats had voor dat de rechten van U. reeds waren overgegaan op de maatschappij O.M.O.B.;
Dat de aangewezen wettelijke bepalingen met betrekking tot de subrogatie volstaan om tot de vernietiging van de bestreden beslissing te kunnen leiden;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
2.2. Het middel zelf
Overwegende dat de stuiting van de verjaring door degene die zich in zijn
rechten laat subrogeren, enkel in het voordeel van de gesubrogeerde geschiedt
als ze dateert van voor en niet van na de subrogatie;
Dat derhalve de appèlrechters, om te beslissen of een stuiting in het voordeel
van de gesubrogeerde is geschied, dienden vast te stellen dat de subrogatie plaats
had na de stuitingsdaad door het instellen van de vordering;
Overwegende dat het arrest, de datum van de subrogatie van de verzekeringsmaatschappij O.M.O.B. niet vaststelt maar enkel overweegt dat:
1. de maatschappij O.M.O.B. is opgetreden als gesubrogeerde in de rechten
van haar verzekerde, te dezen de wettige erfgename van haar verzekerde;
2. de vordering ingesteld door de verzekeringsmaatschappij O.M.O.B. deel uitmaakte van de initieel door U. ingestelde eis;
3. "het feit dat op een bepaald ogenblik OMOB voor een deel van de vordering
in de rechten treedt van haar verzekerde hiervan geen nieuwe vordering (uitmaakt), onderscheiden van deze van U. M.";
4. U. haar vordering hoe dan ook tijdig instelde tegen het Vlaams Gewest, aanvankelijk de Belgische Staat, en "dat dit volstaat" zodat het achteraf geen belang
heeft wanneer de verzekeraar optreedt, gesubrogeerd in de rechten van de verzekerde;
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Dat het arrest de artikelen 1249 tot met 1252 van het Burgerlijk Wetboek
schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
C. Cassatieberoep C.02.0251.N
1. Eerste middel
Overwegende dat het arrest, op basis van een onaantastbare beoordeling van
de feiten van het ongeval, zonder schending van artikel 1382 van het Burgerlijk
Wetboek en zonder tegenstrijdigheid in de motieven, vaststelt dat het ongeval
enkel te wijten is aan de bijzondere gesteldheid van de plaats van het ongeval,
met name een plaatselijke en zeer belangrijke ijsvorming op de plaats waar het
ongeval zich heeft voorgedaan, die voor een bestuurder onvoorzienbaar was, terwijl de algemene toestand van de rijbaan ingevolge de aangekondigde ijzelvorming wel voorzienbaar was voor de aansprakelijke overheden;
Overwegende verder dat de appèlrechters op grond van hun feitelijke vaststellingen naar recht hebben kunnen oordelen dat N. geen fout heeft begaan;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
Overwegende dat het middel dezelfde schendingen aanvoert als het eerste middel in het Cassatieberoep C.02.0212.N;
Dat, gelet op het antwoord op het eerste middel in het cassatieberoep
C.02.0212.N, het middel gegrond is;
3. Derde middel
Overwegende dat het arrest het in het middel bedoelde verweer verwerpt en
beantwoordt door te overwegen dat "gelet op de zeer jeugdige leeftijd van het
slachtoffer (...) de gevraagde verdiscontering echter (wordt) afgewezen";
Dat het middel, in zoverre het schending aanvoert van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet, feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat degene die de begrafeniskosten heeft gemaakt, krachtens de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek een aanspraak heeft op vergoeding van de schade die daaruit voortvloeit;
Dat de feitenrechter op onaantastbare wijze de omvang van de schade, veroorzaakt door een onrechtmatige daad, alsmede het bedrag van de vergoeding tot
volledig herstel beoordeelt;
Dat de rechter te dezen oordeelt dat, gelet op de zeer jonge leeftijd van het
slachtoffer, het volledige bedrag van de begrafeniskosten als de schade moet
worden vergoed;
Dat het arrest door dit oordeel naar recht beslist en de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek niet schendt;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
4. Vierde middel
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat de derde en vierde verweerders in eerste aanleg hun vordering richtten
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tegen eiseres;
Dat de derde en vierde verweerders hun eis tot het verkrijgen van schadevergoeding tegen eiseres voor het eerst voor het hof van beroep instelden;
Overwegende dat de uitbreiding of de wijziging van een vordering zoals in artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek bepaald, krachtens artikel 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek ook in hoger beroep toegelaten is;
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;
Dat daaruit volgt dat artikel 812 van het Gerechtelijk Wetboek uitsluit dat
wanneer een partij in eerste aanleg geen vordering heeft ingesteld tegen een bepaalde partij, in hoger beroep voor het eerst een vordering tussen die partijen
wordt ingesteld;
Dat, nu blijkt dat voor de eerste rechter geen vordering van de derde en vierde
verweerders strekkende tot het verkrijgen van een veroordeling tegen eiseres
aanhangig was, de appèlrechters door zulke veroordeling tegen eiseres uit te
spreken de bovenvermelde wetsbepalingen schenden;
Dat het middel gegrond is;
5. Vijfde middel
Overwegende dat artikel 1017, eerste lid van het Gerechtelijk wetboek bepaalt
dat, tenzij bijzondere wetten anders bepalen, ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve,
de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwijst, on-verminderd de overeenkomst tussen de partijen die het eventueel bekrachtigt;
Dat het derde lid van dit artikel bepaalt dat, wanneer de partijen onderscheidenlijk omtrent enig geschilpunt in het ongelijk zijn gesteld, de kosten kunnen
worden omgeslagen zoals de rechter het raadzaam oordeelt;
Dat artikel 1018 van het Gerechtelijk wetboek bepaalt welke de gerechtkosten
zijn en daaronder als "1°" vermeldt de kosten van zegel-, griffie en registratierechten en onder "6°" de sommen die bepaald zijn in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat artikel 1019 van dit Wetboek bepaalt dat het algemeen vast recht behoort
tot de registratierechten die gerekend worden tot de kosten;
Dat artikel 1022 van dit Wetboek bepaalt dat, na het advies van de Algemene
Raad van de Nationale Orde van Advocaten te hebben ingewonnen, de Koning
een tarief vaststelt van de sommen die invorderbare kosten zijn wegens het verrichten van materiële akten;
Dat bij koninklijk besluit van 30 november 1970 tot vaststelling van het tarief
van de invorderbare kosten bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, aan die wettelijke bepaling uitvoering is gegeven;
Dat uit deze wettelijke bepalingen volgt dat enerzijds, de rechter die de kosten
vereffent geen uitspraak doet over een rechtsvordering en, anderzijds, de rechter
een partij niet kan veroordelen tot betaling van kosten aan een partij die die kosten niet heeft gemaakt of de materiële akten niet heeft verricht waarvoor door de
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Koning overeenkomstig voormeld artikel 1022 een tarief werd vastgesteld;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
de eerste en de tweede verweerster geen hoofdberoep hebben ingesteld;
Dat daaruit volgt dat zij geen vast rolrecht verschuldigd waren voor het instellen van een hoger beroep en niet gerechtigd zijn op een uitgavenvergoeding voor
het verrichten van de materiële akte van het opstellen en neerleggen van een akte
van hoger beroep;
Dat het arrest dat eiseres en de vijfde verweerder veroordeelt tot het betalen
aan de eerste en tweede verweerster van de helft van de kosten van rolrecht en
een uitgavenvergoeding in hoger beroep, de artikelen 1017, 1018, 1019 en 1022
van het Gerechtelijk wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Voegt de cassatieberoepen C.02.0212.N en C.02.0251.N;
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het:
1. de vorderingen van de maatschappij O.M.O.B. tegen het Vlaamse Gewest
en van C. D.P. en A. D.P. tegen de Gemeente Roosdaal ontvankelijk en gegrond
verklaart;
2. in het bedrag van 5.654.691 BEF waartoe het het Vlaamse Gewest en de gemeente Roosdaal veroordeelt om te betalen aan M.U., handelend in eigen naam,
het bedrag voor de inkomstenderving bepaalt op 5.094.853. BEF;
3. uitspraak doet over de kosten;
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt de gemeente Roosdaal in een derde van de kosten van haar cassatieberoep;
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
16 december 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Geinger, De Gryse en T'Kint.

Nr. 615
1° KAMER - 16 december 2004

1º BENELUX — VERDRAGSBEPALINGEN - BENELUX-OVEREENKOMST BETREFFENDE DE
VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN - GEMEENSCHAPPELIJKE
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OVEREENKOMST - STAAT - VERZEKERING - VRIJSTELLING - VERPLICHTING TOT
- VERHAAL - VOORWAARDE.

BEPALINGEN BIJ DE
DEKKING

2º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - BENELUX-OVEREENKOMST BETREFFENDE
DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN - GEMEENSCHAPPELIJKE
BEPALINGEN BIJ DE OVEREENKOMST - STAAT - VERZEKERING - VRIJSTELLING - VERPLICHTING TOT
DEKKING - VERHAAL - VOORWAARDE.
3º BENELUX — VERDRAGSBEPALINGEN - BENELUX-OVEREENKOMST BETREFFENDE DE
VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN - GEMEENSCHAPPELIJKE
BEPALINGEN BIJ DE OVEREENKOMST - STAAT - VERHAAL - GROVE FOUT - VEREISTE.
4º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - BENELUX-OVEREENKOMST BETREFFENDE
DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN - GEMEENSCHAPPELIJKE
BEPALINGEN BIJ DE OVEREENKOMST - STAAT - VERHAAL - GROVE FOUT - VEREISTE.
1º en 2° Wanneer de Staat overeenkomstig artikel 2, §1, onder 3 van de BeneluxOvereenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen van de verplichting tot verzekering is vrijgesteld, doch krachtens zijn
nationale wet ertoe is gehouden zelf de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de
houders en bestuurders van de hem toebehorende rijtuigen te dekken, verzet artikel 11,
§2 van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij die Benelux-Overeenkomst er
zich niet tegen dat hij een recht van verhaal uitoefent, in zoverre een verzekeraar zich dat
recht zou hebben kunnen voorbehouden1. (Art. 11, §2 Gemeenschappelijke Bepalingen
bij de Benelux-overeenkomst 24 mei 1966; Art. 11, tweede lid W.A.M.-wet 1956)
3º en 4° Wanneer de Staat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt van een bestuurder
of houder van een hem toebehorend motorrijtuig en bijgevolg de schade heeft vergoed
die met dat voertuig was veroorzaakt door een grove fout van de bestuurder of van de
houder ervan, kan hij van degene die het ongeval heeft veroorzaakt de terugbetaling
vorderen van de vergoedingen die hij aan de slachtoffers heeft moeten betalen; hiertoe is
niet vereist dat de Staat zelf zich het recht van verhaal op grond van grove fout zou
hebben voorbehouden. (Art. 11, §2 Gemeenschappelijke Bepalingen bij de Beneluxovereenkomst 24 mei 1966; Art. 14, §1, eerste lid W.A.M.-wet 1956; Art. 16
Verzekeringswet)
(BELGISCHE STAAT – Minister van Landsverdediging T. V.)

ARREST

(A.R. C.03.0156.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 december 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
1. Middel
1 Benelux Hof, 19 jan. 1981, nr. 80/2, met concl. A.G. ROUFF, R.W. 1981-1982, 801 en Cass., 14 mei
1981, A.C. 1980-81, nr. 524.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 11, tweede lid en 14, §1 van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (art. 14, §1, gewijzigd bij de
wetten van 1 en 6 juli 1971), voor de opheffing ingevolge art. 32 van de wet van 21 november 1989;
- artikel 11, §2 van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de BeneluxOvereenkomst van 24 mei 1966 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen, goedgekeurd bij de wet van 19 februari 1968;
- artikel 16 van de wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen, vormend titels X
en XI van boek I van het Wetboek van Koophandel.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart de vordering van eiser om verweerder uitsluitend aansprakelijk te stellen voor de schadelijke gevolgen van het dodelijk ongeval van de heer E.
Z. en hem dienvolgens te veroordelen om te betalen de tegenwaarde in euro van de provisionele som van 281.691,92 Duitse marken en tot de som van 3.416,47 euro, niet ontvankelijk op de volgende gronden: "Eiser stelt dat de wet van 1 juli 1956 ter zake niet toepasselijk is, nu het kwestieus ongeval zich op 17 maart 1986 heeft voorgedaan op het grondgebied van de Duitse Bondsrepubliek, zodat het ongeval dient geregeld volgens het
NATO-Status verdrag (zie art. VIII, par. 5 A t.e.m. E)".
Laatst genoemde artikel handelt meer bepaald "over de vorderingen tot schadevergoeding wegens handelingen of verzuimen van een lid van een krijgsmacht of van een burgerlijk element bij de uitvoering van zijn dienst, of wegens elke andere handeling, verzuim of gebeurtenis waarvoor een (lid van de) krijgsmacht of een burgerlijk element wettelijk verantwoordelijk is, en die op het grondgebied van de Staat van verblijf schade hebben berokkend aan derde partijen, die niet Verdragsluitende Partijen zijn, en die meer specifiek worden geregeld door de Staat van verblijf".
Aldus worden de vorderingen tot schadevergoeding geregeld volgens "de wetten en reglementen van de Staat van verblijf welke te dezer zake voor zijn eigen krijgsmachten
gelden".
Waarop dan de betrokken Staten van herkomst op de hoogte gebracht worden van de
betalingen, door de Staat van verblijf, en die dan omgeslagen worden zoals nader ontwikkeld in de rubriek (e) van voormeld artikel van bedoeld verdrag.
Dit verdrag houdt evenwel geen enkele bepaling in omtrent regres, zo o.m. van één van
de lidstaten t.o.v. één van haar aangestelden, en is ter zake dan ook niet aan de orde.
Dit betreft geen aangelegenheid meer van de Duitse Bondsrepubliek, doch van eiser.
Zoals volgt uit het voorliggend strafdossier, werden de ongevallen door verweerder als
militair begaan, en dit aan boord van een militair voertuig dat in België geïmmatriculeerd
is.
De rechtsverhouding tussen partijen wordt dienvolgens beheerst door de Belgische wetgeving.
Wat eiser ook moge voorhouden, valt zijn vordering niet anders te interpreteren dan een
regres op verweerder.
Zijn verhaalrecht kan evenwel niet gestoeld worden op artikel 1382 van het Burgerlijk
Wetboek, nu de wetgever ter zake een specifieke wet heeft uitgevaardigd, wat de niet toepasselijkheid van de algemene basisregels meebrengt.
Welnu, nu eiser niet aantoont dat hij voor het in de ongevallen betrokken voertuig een
WAM-verzekering heeft afgesloten bij enige verzekeringsmaatschappij, dient hij zelf als
verzekeraar beschouwd te worden conform het ten tijde van de feiten toepasselijke art. 14,
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§1, al. 1 van de wet van 1 juli 1956.
Niettegenstaande de uitdrukkelijk gestelde vraag in het laatste tussenarrest, blijft eiser
nog steeds in gebreke aan te tonen dat hij gebruik heeft gemaakt van de hem bij artikel 11,
§2 van de wet van 1 juli 1956, geboden mogelijkheid, om zich een verhaal voor te behouden t.o.v. de verzekerde, zijnde verweerder, in geval van grove fout.
Bij gebreke aan enig bewijs hiervan, moet de door eiser oorspronkelijk ingestelde vordering t.o.v. verweerder niet ontvankelijk worden verklaard.
Grieven
1. Eerste onderdeel
Artikel 14, §1, eerste lid van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, bepaalt dat de Staat vrijgesteld is van de
verplichting om een verzekering aan te gaan voor zijn motorrijtuigen mits hij, onder voorwaarden van deze wet, zelf de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt van alle houders
of bestuurders van die motorrijtuigen.
Door te bepalen dat de dekking van de Staat van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
van de houders en de bestuurders van de eigen motorrijtuigen gebeurt onder de voorwaarden van de wet van 1 juli 1956, heeft de wetgever aan de Staat geen andere garantieverplichting willen opleggen dan deze die de wet voorziet ingeval van verzekering door een
private verzekeraar.
Volgens artikel 11, tweede lid van de wet van 1 juli 1956, kan de verzekeraar zich een
recht van verhaal voorbehouden tegen de verzekeringnemer, en indien daartoe grond bestaat, tegen een verzekerde die niet de verzekeringnemer is, voor zover de verzekeraar
volgens de wet of de verzekeringsovereenkomst gerechtigd mocht zijn de uitkering te
weigeren of te verminderen.
Volgens artikel 16 van de wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen komt
geen verlies of schade, veroorzaakt door opzet of grove schuld van de verzekerde ten laste
van de verzekeraar. Uit deze wettelijke bepaling, samengelezen met de artikelen 11, tweede lid en 14, §1, eerste lid van de wet van 1 juli 1956 volgt dat wanneer de Staat buiten
elke overeenkomst zelf de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt van een houder of bestuurder van zijn motorrijtuig en wanneer hij als gevolg daarvan schadevergoeding heeft
betaald aan de slachtoffers van het ongeval veroorzaakt door dat motorrijtuig ingevolge
een zware fout van de houder of de bestuurder, dat dan de Staat een regresvordering kan
instellen tegen de aansprakelijke houder of bestuurder wegens zware fout en de terugbetaling kan vorderen van de vergoedingen die hij heeft moeten uitbetalen.
Het bestreden arrest stelt vast dat de vordering van eiser niet anders te interpreteren valt
dan een regres op verweerder en dat eiser zelf als verzekeraar dient beschouwd conform
het ten tijde van de feiten toepasselijke artikel 14, §1, eerste lid van de wet van 1 juli
1956. Het bestreden arrest heeft die regresvordering dan ook ten onrechte niet ontvankelijk verklaard omdat eiser in gebreke blijft aan te tonen dat hij gebruik heeft gemaakt van
de hem bij artikel 11, tweede lid van die wet, geboden mogelijkheid om zich een verhaal
voor te behouden ten opzichte van zijn verzekerde in geval van grove fout.
Eiser is immers krachtens artikel 16 van de wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen, gerechtigd die regresvordering wegens grove fout tegen verweerder in te stellen
(schending van de artikel 11, tweede lid en 14, §1 van de wet van 1 juli 1956, 11, §2 van
de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de Benelux-Overeenkomst van 24 mei
1966 en 16 van de wet van 11 juni 1874).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de Staat, overeenkomstig het te dezen toepasselijke artikel
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14, §1, eerste lid van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, vrijgesteld is van de verplichting om
een verzekering aan te gaan voor zijn motorrijtuigen, mits hij, onder de voorwaarden van deze wet, zelf de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt van alle
houders of bestuurders van die motorrijtuigen;
Dat, overeenkomstig artikel 11, §2 van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de Benelux-Overeenkomst van 24 mei 1966 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, goedgekeurd bij de wet
van 19 februari 1968 en in werking getreden op 31 mei 1976 en overeenkomstig
het te dezen toepasselijke artikel 11, tweede lid van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, de
verzekeraar zich een recht van verhaal kan voorbehouden tegen de verzekeringnemer en, indien daartoe grond bestaat, tegen een verzekerde die niet de verzekeringnemer is, voor zover de verzekeraar volgens de wet of de verzekeringsovereenkomst gerechtigd mocht zijn de uitkering te weigeren of te verminderen;
Dat, volgens het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 19 januari 1981 inzake de Belgische Staat t. M., artikel 11, §2 van de voormelde Gemeenschappelijke
Bepalingen er zich niet tegen verzet dat de Staat, wanneer deze overeenkomstig
artikel 2, §1 onder 3 van voormelde overeenkomst vrijgesteld is van de verplichting tot verzekering, doch krachtens zijn nationale wet ertoe is gehouden zelf de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de houders en bestuurders van de hem
toebehorende motorrijtuigen te dekken, een recht van verhaal uitoefent in zoverre een verzekeraar zich dat recht zou hebben kunnen voorbehouden;
Dat, overeenkomstig artikel 16 van de Verzekeringswet van 11 juni 1874, geen
verlies of schade, veroorzaakt door opzet of grove schuld van de verzekerde ten
laste van de verzekeraar komt;
Dat uit het geheel van deze bepalingen volgt dat wanneer de Staat, op grond
van het te dezen toepasselijke artikel 14, §1, eerste lid van de wet van 1 juli
1956, de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt van een bestuurder of houder
van een hem toebehorend motorrijtuig en bijgevolg de schade heeft vergoed die
met dat voertuig was veroorzaakt door een grove fout van de bestuurder of van
de houder ervan, hij van degene die het ongeval heeft veroorzaakt de terugbetaling kan vorderen van de vergoedingen die hij aan de slachtoffers heeft moeten
betalen; dat op grond van voormeld artikel 16 van de wet van 11 juni 1874, hiertoe niet vereist is dat de Staat zelf zich het recht van verhaal op grond van grove
fout zou hebben voorbehouden;
Overwegende dat het bestreden arrest oordeelt dat:
1. eiser zelf als verzekeraar dient beschouwd te worden conform het ten tijde
van de feiten toepasselijke artikel 14, §1, al. 1 van de wet van 1 juli 1956;
2. de vordering van eiser niet anders te interpreteren valt dan als een regres op
verweerder;
Dat de appèlrechter die beslist tot de niet ontvankelijkheid van de door eiser
tegen verweerder ingestelde vordering op grond dat eiser in gebreke blijft aan te
tonen dat hij gebruik heeft gemaakt van de hem bij artikel 11, §2 van de wet 1
juli 1956, geboden mogelijkheid om zich in geval van grove fout een verhaal
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voor te behouden ten opzichte van de verzekerde, zijnde verweerder, de in het
middel aangevoerde wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar Hof van Beroep Antwerpen
16 december 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Houtekier.

Nr. 616
1° KAMER - 16 december 2004

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSBEVOEGDHEID BEWIJSLAST - SCHADE.
2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID BEWIJSLAST - SCHADE - PATIËNT - ARTS - INFORMATIEPLICHT - VERZUIM.
3º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSBEVOEGDHEID BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - NEGATIEF FEIT.
1º Bij een civielrechtelijke betwisting inzake te vergoeden schade behoort de bewijslast van
de fout, de schade en het oorzakelijk verband aan degene die vergoeding vordert voor de
schade die hij heeft geleden1; hieraan wordt geen afbreuk gedaan door de bepaling
volgens welke hij die beweert bevrijd te zijn, het bewijs moet leveren van het feit dat het
tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht. (Art. 870 Ger.W.; Art. 1315, tweede
lid B.W.)
2º De patiënt die aanvoert dat de arts niet aan zijn informatieplicht heeft voldaan, en dat hij
daardoor schade heeft geleden, dient het bewijs daarvan te leveren2. (Art. 870 Ger.W.)
3º De rechter vermag weliswaar te oordelen dat het bewijs van een negatief feit niet met
dezelfde striktheid als het bewijs van een bevestigend feit behoeft te worden geleverd,
maar vermag niet de eisende partij van dit bewijs te ontslaan en de tegenpartij het bewijs
van het tegengestelde positief feit op te leggen3.
(V. e.a. T. D.)

1 Cass., 23 sept. 1997, A.R. P.96.0526.N, nr. 364 (strafzaak).
2 Zie de conclusie O.M. voor Cass., 28 feb. 2002, A.R. C.98.0395.N, T. Gez. 2002-2003, 12 (15).
3 Cass., 27 feb. 1958, Arr. Verbr. 1958, 460.
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ARREST

(A.R. C.03.0407.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 mei 2003 gewezen door het
Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest zegt voor recht dat eisers als rechtsopvolgers van wijlen dokter
L.H. aansprakelijk zijn voor alle schade die verweerster heeft opgelopen zowel tengevolge van de foute chirurgische ingreep op 4 juli 1989 door hun rechtsvoorganger, als tengevolge van het ontijdig ontslag uit de Sint-Niklaaskliniek te Kortrijk op 23 juli 1989, d.i.
nadat verweerster op 18 juli 1989 een tweede heupoperatie had ondergaan en waarbij hun
rechtsvoorganger aan zijn informatieplicht is tekort gekomen, en het bestreden arrest veroordeelt eisers in hun hoedanigheid van erfgenaam van L.H. tot het betalen van een bijkomende provisionele schadevergoeding van 18.500 euro en benoemt Dr. J. D. als gerechtsdeskundige met de in het arrest gepreciseerde opdracht vooraleer verder te oordelen over
de hoegrootheid van de schade, op de volgende gronden: Partijen blijven bakkeleien over
de omstandigheden waarin het ontslag uit het ziekenhuis is geschied. Volgens eisers betrof het een "geëist ontslag", zoals de expert dat op pagina 11 van zijn verslag omschreef.
Verweerster betwist dat. Zoals onder nr. 4 te lezen valt stelde de gerechtelijke expert dat
hij de oorzaak van het vervroegde vertrek niet heeft kunnen achterhalen, en laat hij de
keuze tussen de twee mogelijke omstandigheden en de gevolgen ervan over aan de rechter. In de eerste hypothese, namelijk dat verweerster willens nillens wou vertrekken uit het
ziekenhuis, draagt zij volgens de expert alleen de verantwoordelijkheid voor het mislopen
van de tweede operatie. In de andere hypothese heeft volgens de expert dokter H. een fout
gemaakt, maar dan moeten ook de huisarts Q.en een groot deel van de verantwoordelijkheid dragen omdat zij de patiënte niet in een orthopedische dienst hebben ondergebracht.
(...) Uitgangspunt voor de beoordeling van een gebeurlijke aansprakelijkheid van dokter H. is zijn (contractuele) verbintenis om zijn patiënte, L.D., met normale zorgvuldigheid en voorzichtigheid te behandelen en overeenkomstig de gekende gegevens van de
wetenschap te verzorgen. Tot het wezen zelf van die medische beroepsuitoefening behoort
de informatieverstrekking, en in het bijzonder het meedelen van de complicatierisico's. In
concreto behoorde het tot de informatieverplichting van dokter H. om verweerster te wijzen op alle risico's die zij liep wanneer zij vroegtijdig het ziekenhuis verliet. Het is voor
het hof van beroep niet mogelijk om met zekerheid uit te maken om welk soort ontslag uit
het ziekenhuis het precies ging. Vast staat dat expert Dr. P. O., nochtans zelf een arts, er
niet in geslaagd is uitsluitsel te bekomen: ieder der partijen bleef op zijn standpunt.
Door het overlijden van dokter H. is het helaas ook niet meer mogelijk beide partijen
bij een persoonlijke verschijning te ondervragen en met elkaar te confronteren. Determinerend voor de beoordeling is dit evenwel niet. Of het om een vurige wens ging van ver-
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weerster en/of haar echtgenoot om zo spoedig mogelijk het ziekenhuis te verlaten - zij
verbleef er sinds 3 juli 1989 en onderging er twee chirurgische ingrepen, respectievelijk
op 4 en 18 juli 1989 en kon volstrekt legitieme verwachtingen koesteren dat haar verblijf
in de tijd zo beperkt mogelijk zou zijn gelet op haar familiale en professionele verplichtingen -, dan wel om een zogenaamd "geëist ontslag", verandert in wezen niets aan de verplichting voor de behandelende arts om in ieder geval zijn patiënte op een correcte en volledige wijze informatie te verschaffen over de mogelijke gevolgen van een ontslag vijf dagen na een (tweede) chirurgische ingreep. In zijn verslag van 26 oktober 1992 verwoordde
dokter H. het als volgt: "... op 23 juli 1989 verliet patiënte de kliniek uit eigen beweging
en dit op uitdrukkelijk verzoek van haar man omdat zijn verlof ten einde liep ...". In zijn
verslag van 19 november 1992 schreef dokter H. o.m.: "... Op eigen aandringen van (patiënte) heeft zij de kliniek verlaten op 23 juli 1989 en dit om de volgende reden: de verlofperiode van haar man liep ten einde en (patiënte) wilde kost wat kost naar huis; was toen
reeds een paar dagen op de been en er is geen sprake van dat er een heupluxatie zou geweest zijn bij ontslag uit het ziekenhuis op 23 juli 1989: (patiënte) zou zeker niet kunnen
stappen hebben met een ontwrichte linkerheup; er was ook geen sprake van infectie, daar
uit de bloedonderzoeken bleek dat alles volledig normaal was en (patiënte) geen temperatuur deed. Wel was er nog wondsecreet t.h.v. de opening waar de redondrain gezeten had;
de hechtingen waren ook nog aanwezig. In een brief de dato 5 december 1992 aan prof.
G. F., de expert die aanvankelijk door de eerste rechter was aangewezen (maar kort daarna zijn opdracht teruggaf), schreef dokter H. o.m.: "... Na een paar dagen werd patiënte
gemobiliseerd en op uitdrukkelijke wens van de patiënte zelf verliet zij de kliniek op 23
juli 1989: dit omdat de verlofperiode van haar man ten einde liep. Op 23 juli 1989 was patiënte op de been met behulp van 2 Canadese krukken. De wonde was natuurlijk niet
dicht. De grote redondrain was verwijderd maar er was nog tamelijk veel secreet t.h.v.
deze opening. De redondrain was groter dan bij een gewone totale prothese omdat het hier
ging om een reïnterventie...". Zowat drie jaar later, op 24 november 1995, schreef dokter
H. o.m.: "Op uitdrukkelijke wens van patiënte en haar man werd zij vroegtijdig uit de kliniek ontslagen op 23 juli 1989 (5 dagen na de heupoperatie). Dit vroegtijdig ontslag uit
het ziekenhuis was uitsluitend toe te schrijven aan het naderende einde van het verlof van
de echtgenoot: patiënte moest absoluut op 23 juli 1989 thuis zijn. Ik vond dit natuurlijk
onverantwoord, maar patiënte was niet in de kliniek te houden. Ze was zo tevreden dat ze
zich reeds enkele stappen kon verplaatsen en heeft bij haar ontslag nog een doos pralines
laten afgeven uit dank. ...". Het hof van beroep brengt in herinnering dat er in het voorverslag van expert Opdecam, aan partijen verstuurd op 24 november 1994, op pagina 11
wordt gesteld: "... Een vochtige geopereerde wonde moet in een ziekenhuis verzorgd worden en kan niet thuis verzorgd worden ondanks de kwaliteit van de huisarts Q.". Anders
dan door eisers voorgehouden en anders dan door de eerste rechter beslist, dragen eisers
in de gegeven omstandigheden de last om het bewijs te leveren dat hun rechtsvoorganger
zich op correcte wijze van zijn informatieverplichting heeft gekweten. Afgezien van de
onmogelijkheid voor verweerster het negatief bewijs te leveren, is er het artikel 1315,
tweede lid van het Burgerlijk Wetboek, dat te dezen toepassing vindt. De stelling van eisers is dat de stukken aantonen dat dokter H. zich ertegen heeft verzet dat zij reeds vijf dagen na de (tweede) operatie het ziekenhuis zou verlaten. Zij voegen daaraan toe dat toen
zij het ziekenhuis verliet, dokter H. hoe dan ook zich daarbij moest neerleggen, weze het
dat hij de plicht had om de behandelende arts te informeren en dat hij zich van die verplichting heeft gekweten. Vooreerst gaan eisers er aan voorbij dat dokter H. de plicht had
om ook verweerster als patiënte afdoend te informeren, d.i. te wijzen op de aanzienlijke
risico's die zij liep bij een vertrek uit het ziekenhuis op een tijdstip dat de operatieve wonden nog vochtig waren. Immers dokter H. vond in november 1995 zelf dat een dergelijk
vroegtijdig ontslag "onverantwoord" was. De informatieverplichting lag in de gegeven
omstandigheden des te meer voor de hand gezien dokter H. zelf had vastgesteld dat de ge-
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opereerde wonde nog vochtig was. In zijn brief van 5 december 1992 schreef dokter H.
dat hij verweerster normaal drie maal per week persoonlijk zag en de laatste dagen zelfs
dagelijks. Daarnaast stelt het hof van beroep vast dat in de brief die dokter H. meegaf voor
de behandelende arts - die hij merkwaardigerwijze reeds op 19 juli 1989, d.i. daags na de
tweede ingreep had geschreven en waarin hij meedeelde dat verweerster op 23 juli 1989
de kliniek zou verlaten - geen enkele waarschuwing of voorbehoud te lezen valt en evenmin een advies over de te volgen behandeling van de operatieve wonde. Ten onrechte
stellen eisers derhalve dat dokter H. in die brief de huisarts Q. perfect informeerde en voldoende richtlijnen gaf zowel voor wondverzorging, verdere revalidatie en verwijderen van
de hechtingen 3 weken na de operatie. In tegenstelling met zijn brief van 30 december
1985 aan huisarts Q. Q. n.a.v. de rechter heupoperatie, heeft dokter H. in de brief van 19
juli 1989 zich beperkt tot de wens dat verweerster nog enkele massagezittingen zou ondergaan (...) en tot de mededeling dat was voorzien dat zij op 19 augustus 1989 bij hem op
controle zou komen. (...) Uit hetgeen voorafgaat volgt dat eisers niet bewijzen noch aannemelijk maken dat dokter H. in de gegeven omstandigheden heeft voldaan aan de op
hem t.a.v. verweerster rustende informatieverplichting. De ter terechtzitting voorgehouden
stelling van eisers dat het in 1989 niet gebruikelijk was voor een behandelend geneesheer
om schriftelijk voorbehoud te maken wanneer een patiënt tegen zijn advies in het ziekenhuis verliet, wordt door hen niet bewezen noch aannemelijk gemaakt. Daar moet worden
aan toegevoegd dat zelfs indien die stelling met de werkelijkheid zou stroken niets dokter
H. kon verhinderen om zijn reserves aan de behandelende collega - huisarts Q. mee te delen. Het hof van beroep herhaalt dat in de brief van 19 juli 1989, bestemd voor de huisarts
Q., door dokter H. geen enkel voorbehoud werd geformuleerd, en evenmin werd gewezen
op mogelijke risico's die verbonden waren aan een nochtans volgens hem 'onverantwoord'
ontslag van een patiënte bij wie er t.h.v. de vroegere drain nog wondsecreet was. In tweede appèlconclusie houden eisers voor het eerst voor dat verweerster bij het verlaten van de
kliniek op 23 juli 1989 een verslag meekreeg van dokter H. dat bestemd was voor de huisarts Q.. Volgens eisers zou dokter H. in dat verslag aan de huisarts Q. gevraagd hebben
zich met de wondverzorging in te laten. Verweerster heeft steeds formeel betwist dat er
haar naast de brief van 19 juli 1989 nog een bijkomend verslag werd overhandigd dat zij
aan haar huisarts Q. diende te overhandigen. Eisers beperken zich tot het stellen dat het
kwestieus verslag door verweerster niet wordt voorgelegd. Bevreemdend is wel dat eisers
geen dubbel van dat verslag kunnen voorleggen, terwijl in de diverse verslagen die dokter
H. heeft opgesteld er nooit sprake is geweest van enig verslag dat buiten de brief van 19
juli 1989 heeft bestaan. Die nieuwe argumentatie, over een bijkomend verslag dat eisers te
elfder ure voorbrengen, raakt geen grond en wordt door het hof van beroep als niet dienend verworpen. Voor het hof van beroep staat vast dat die bewezen contractuele fout in
hoofde van de rechtsvoorganger van eisers voor verweerster rechtstreekse schade heeft
veroorzaakt. Het hof van beroep is voorts van oordeel dat eisers geen enkele fout in hoofde van verweerster bewijzen die in causaal verband staat met haar schade. Verweerster
mocht er immers op vertrouwen dat na een eerste operatie op 4 juli 1989 en een bijkomende ingreep op 18 juli 1989 - waarbij niet meer te achterhalen is of verweerster over de
oorzaken en de precieze aard ervan afdoende werd geïnformeerd - haar ontslag op 23 juli
1989 met het goedvinden van dokter H. gebeurde. Dat vertrouwen kon des te meer gelden
nu één dag na de operatie er door dokter H. reeds een brief voor de huisarts Q. werd opgesteld waarin die ontslagdatum van 23 juli 1989 werd vermeld zonder enig voorbehoud of
waarschuwing. De schade van verweerster bestaat enerzijds in verwikkelingen tengevolge
van die foutieve ingreep door dokter H. op 4 juli 1989, en verwikkelingen tengevolge van
haar ontijdig ontslag op 23 juli 1989 uit de Sint-Niklaaskliniek te Kortrijk. Indien dokter
H. niet was tekort gekomen aan zijn informatieplicht t.a.v. verweerster zou verweerster de
kliniek niet hebben verlaten. Indien dokter H. daarnaast niet was tekort gekomen aan zijn
informatieplicht t.a.v. de behandelende huisarts Q., dan zou deze minstens verweerster
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hebben kunnen overtuigen om zich in een kliniek, het weze de Sint-Niklaaskliniek of een
andere, te laten opnemen voor adequate verzorging. Voor het hof van beroep is de causale
relatie tussen de professionele fout van dokter H. en de door verweerster geleden schade
aldus afdoende bewezen.
Grieven
Volgens artikel 1315, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, moet hij die de uitvoering
van een verbintenis vordert het bestaan daarvan bewijzen.
Volgens artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek moet hij bovendien het bewijs leveren van die feiten die hij aanvoert.
Het bestreden arrest overweegt dat het tot de contractuele informatieverplichting behoorde van dokter H. (rechtsvoorganger van eisers) om zijn patiënte (verweerster) te wijzen op alle risico's die zij liep wanneer zij vroegtijdig het ziekenhuis verliet en om haar in
ieder geval op een correcte en volledige wijze informatie te verschaffen over de mogelijke
gevolgen van een ontslag vijf dagen na een tweede chirurgische ingreep.
De patiënte die beweert dat de geneesheer tekort gekomen is aan zijn contractuele verplichting om haar te informeren over alle risico's die zij loopt wanneer zij vroegtijdig het
ziekenhuis verlaat en die stelt dat zij daardoor schade geleden heeft, dient het bewijs te leveren van de feiten die zij aanvoert en dient bijgevolg te bewijzen dat de geneesheer die
informatie niet gegeven heeft.
Verweerster beweerde dat dokter H. tekort gekomen was aan zijn contractuele informatieplicht ten aanzien van haarzelf en ten aanzien van haar behandelende huisarts Q. en zij
beweerde daardoor schade te hebben geleden zodat verweerster het bewijs diende te leveren van de feiten die zij aanvoerde.
Het bestreden arrest heeft dan ook ten onrechte beslist dat eisers de last dragen van om
het bewijs te leveren van het feit dat hun rechtsvoorganger (dokter H.) zich op correcte
wijze van zijn informatieverplichting heeft gekweten ingevolge het artikel 1315, tweede
lid van het Burgerlijk Wetboek en het heeft de tekortkoming aan die informatieverplichting ten onrechte bewezen verklaard louter omdat eisers niet bewijzen dat dokter H. heeft
voldaan aan de op hem rustende informatieverplichting zonder dat verweerster het bewijs
diende te leveren van de door haar aangevoerde feiten (schending van de artikelen 1315
van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek).
Het bestreden arrest heeft zijn beslissing evenmin wettelijk gerechtvaardigd op grond
van de onmogelijkheid voor verweerster het negatief bewijs te leveren, nl. van het feit dat
dokter H. zich niet op correcte wijze van zijn informatieverplichting heeft gekweten. Op
die grond kon de appèlrechter verweerster, als oorspronkelijk aanleggende partij, niet ontslaan van dit bewijs door eisers het bewijs van het tegenovergestelde positief feit op te
leggen (schending van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek, iedere
partij het bewijs moet leveren van de feiten die zij aanvoert;
Dat bij een civielrechtelijke betwisting inzake te vergoeden schade, de bewijslast van de fout, de schade en het oorzakelijk verband behoort aan degene die
vergoeding vordert voor de schade die hij heeft geleden;
Dat hieraan geen afbreuk wordt gedaan door artikel 1315, tweede lid van het
Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk hij die beweert bevrijd te zijn, het bewijs
moet leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht;
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Overwegende dat hieruit volgt dat de patiënt die aanvoert dat de arts niet aan
zijn informatieplicht heeft voldaan, en dat hij daardoor schade heeft geleden, het
bewijs daarvan dient te leveren;
Dat de rechter weliswaar vermag te oordelen dat een negatief feit niet met dezelfde striktheid als het bewijs van een bevestigend feit behoeft te worden geleverd, maar niet vermag de eisende partij van dit bewijs te ontslaan en de tegenpartij het bewijs van het tegengestelde positief bewijs (lees: feit) op te leggen;
Dat het arrest oordeelt dat de eisers in de gegeven omstandigheden de last dragen om het bewijs te leveren dat hun rechtsvoorganger zich op correcte wijze
van zijn informatieverplichting heeft gekweten en aldus de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
16 december 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Houtekier en Van Ommeslaghe.

Nr. 617
1° KAMER - 16 december 2004

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - STUKKEN - GEMEENTE - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN - BESLISSING - GEMEENTERAAD - BEKRACHTIGING - OVERLEGGING - TERMIJN.
2º GEMEENTE - CASSATIEBEROEP - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN BESLISSING - GEMEENTERAAD - BEKRACHTIGING - OVERLEGGING - TERMIJN.
3º GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN —
GEMEENTEBELASTINGEN - BELASTING- EN RETRIBUTIEREGLEMENT - TANKS OOGMERK.
1º en 2° De beslissing van de gemeenteraad houdende de bekrachtiging van de beslissing
van het college van burgemeester en schepenen om cassatieberoep in te stellen kan
worden overgelegd tot aan de sluiting van het debat1. (Art. 1100 Ger.W.)
1 Zie Cass., 28 nov. 1996, A.R. S.96.0036.F, nr. 463, 4 mei 2001, A.R. C.98.0199.N, nr. 255, met
concl. O.M. en 5 sept. 2003, A.R. C.02.0539.F, nr. 417.
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3º De bepaling van een gemeentelijk belasting- en retributiereglement waarbij een directe
gemeentebelasting gevestigd wordt "op de open of gesloten tanks, vergaarbakken en
-bekkens voor vloeibare en/of vaste stoffen die voor commerciële of industriële
doeleinden worden aangewend, op basis van de totale maximumcapaciteit per
exploitatie" beoogt niet het accessoir opslaan van vloeibare of vaste stoffen als onderdeel
van de behandeling ervan aan de gemeentebelasting te onderwerpen.
(GEMEENTE ZWIJNDRECHT T. DEME ENVIRONMENTAL CONTRACTORS N.V.)

ARREST

(A.R. C.03.0579.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 juni 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 1, 2 en 4 van het belastingreglement op de tanks, vergaarbakken en -bekkens geëxploiteerd met commerciële of industriële doeleinden, genomen door de gemeenteraad van de gemeente Zwijndrecht op zijn zitting van 5 november 1998.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart, na verweersters hoger beroep ontvankelijk en gegrond te
hebben verklaard en derhalve het bestreden vonnis te hebben hervormd, verweersters vordering gegrond en verklaart de bezwaren van verweerster tegen de aanslag in de belasting
op de tanks, vergaarbakken en -bekkens geëxploiteerd met commerciële of industriële
doeleinden, dienstjaar 2000, onder kohierartikel 404000002274, voor een bedrag van
4.248.500 BEF, gegrond, doet de betwiste aanslag teniet en veroordeelt eiseres tot terugbetaling aan verweerster van de betaalde sommen, meer de moratoriumintresten op de belastingen, en dit op volgende gronden:
"Toepassing van het belastingreglement op de laguneringsvelden: (...) dat het belastingreglement van toepassing is op tanks, vergaarbakken of vergaarbekkens;
Dat de belasting dus gevestigd wordt op een loutere opslag van vaste en/of vloeibare
stoffen;
Dat een laguneringsveld een veld is waarin het laguneringsproces plaats heeft ofwel het
slibontwateringsproces;
(...) dat uit de voorliggende stukken en gegevens blijkt dat de laguneringsvelden die
(verweerster) exploiteert geen tanks of bekkens zijn waarin het slib louter wordt opgeslagen, doch dat deze velden behandelingsinstallaties zijn voor slibverwerking;
Dat de laguneringsvelden slibverwerkingsinstallaties zijn of installaties die afvalstoffen
verwerken;
Dat het niet gaat om een eenvoudige opslag, doch om een verwerking/behandeling van
bepaalde stoffen, met name van baggerspecie;
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Dat een laguneringsveld een productievloer is waar een bepaalde behandeling wordt
gegeven aan slib; dat het slib niet wordt opgeslagen doch via bepaalde technieken behandeld wordt; Dat het slib tijdens het drogingsproces ook verschillende keren gedraaid
wordt door middel van aangepast en gespecialiseerd materieel;
Dat er derhalve sprake is van een productieproces;
(...) dat het belastingreglement van toepassing is op tanks, vergaarbakken en vergaarbekkens, waarin vaste en/of vloeibare stoffen worden opgeslagen;
Dat effectieve activiteiten of handelingen niet onder de toepassing van het belastingreglement vallen;
(...) dat uit het voorgaande blijkt dat de laguneringsvelden van (verweerster) niet onder
het toepassingsgebied van het belastingreglement vallen" (arrest pp. 6-7).
Grieven
Artikel 1 van het te dezen toepasselijke belastingreglement op de tanks, vergaarbakken
en -bekkens geëxploiteerd met commerciële of industriële doeleinden, genomen door de
gemeenteraad van de gemeente Zwijndrecht, eiseres, op zijn zitting van 5 november 1998,
bepaalt dat "er voor de dienstjaren 1999, 2000 en 2001 een directe gemeentebelasting
(wordt) gevestigd op de open of gesloten tanks, vergaarbakken en -bekkens voor vloeibare en/of vaste stoffen die voor commerciële of industriële doeleinden worden aangewend,
op basis van de totale maximumcapaciteit per exploitatie".
Luidens artikel 2 van voornoemd belastingreglement is de belasting hoofdelijk verschuldigd door de exploitant en de eigenaar op 1 januari van het belastingjaar. Ze wordt
op 50 BEF per m3 vastgesteld door artikel 4 van het voornoemd belastingreglement.
Uit deze bepalingen volgt dat "de aanwending" van "open of gesloten tanks, vergaarbakken en -bekkens voor vloeibare en/of vaste stoffen" voor "commerciële of industriële
doeleinden", aan de gemeentelijke belasting onderworpen is.
Wanneer een term niet is gedefinieerd door de wetgever of de verordenende overheid,
dient men hieraan de gebruikelijke betekenis te geven, behoudens wanneer blijkt dat de
wetgever of de verordenende overheid van deze gebruikelijke betekenis heeft willen afwijken.
Zoals ook door eiseres in haar beroepsbesluiten voor de appèlrechters benadrukt, zijn
"tanks", "vergaarbakken" en "vergaarbekkens", volgens de gebruikelijke betekenis die aan
deze begrippen kan gehecht worden, respectievelijk een reservoir, een bak voor opvang of
verzameling van vaste of vloeibare stoffen, en een grote vaste of door de bodem gevormde vergaarbak (beroepsbesluiten eiseres p. 11, vijfde alinea e.v.).
Eiseres achtte verweerster onderworpen aan de litigieuze gemeentebelasting omdat de
door verweerster geëxploiteerde "laguneringsvelden" in se bezinkingsbekkens zijn, bestaande uit kunstmatig aangelegde bassins waaronder een volledig impermeabel systeem,
en waarin het te verwerken slip wordt verzameld (beroepsbesluiten eiseres p. 11). De omstandigheid dat de laguneringsvelden "installaties zijn die afvalstoffen verwerken" en aldus ook volumes zijn "waarin bepaalde procédés worden gestuurd", doet volgens eiseres
geen afbreuk aan de toepassing van het litigieuze belastingreglement (ibid. p. 10, laatste
alinea en p. 12, derde alinea).
Artikel 1 van het genoemd gemeentelijk belastingreglement bevat inderdaad geenszins
de beperking dat alleen "de aanwending" van tanks, vergaarbakken en -bekkens, voor loutere opslag van vloeibare en/of vaste stoffen, aan de belasting zou onderworpen zijn.
De gebruikelijke betekenis van de in artikel 1 van het belastingreglement gebruikte termen, sluit dan ook niet uit dat "de aanwending" van de tanks, vergaarbakken en -bekkens
voor commerciële of industriële doeleinden die het belastbaar stelt, de verwerking of be-
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handeling zou zijn van de in de tanks, vergaarbakken en/of vergaarbekkens opgevangen
vloeibare of vaste stoffen.
Uit niets blijkt dat de gemeentelijke overheid van de gebruikelijke betekenis van de termen "aanwending", "tanks", "vergaarbakken" en "vergaarbekkens" heeft willen afwijken.
Het bestreden arrest oordeelt evenwel in rechte dat de litigieuze belasting alleen gevestigd wordt "op een loutere opslag van vaste en/of vloeibare stoffen" en "dat effectieve activiteiten of handelingen niet onder de toepassing van het belastingreglement vallen", en
onderzoekt vervolgens in feite of de laguneringsvelden die verweerster exploiteert, tanks
of bekkens zijn waarin het slib "louter wordt opgeslagen".
Na in feite te hebben vastgesteld dat in de laguneringsvelden van verweerster een slibverwerkings en -ontwateringsproces plaats heeft, dat niet als "een eenvoudige opslag" van
slib kan beschouwd worden nu het gaat om "een verwerking/behandeling van baggerspecie", en "dat het slib niet wordt opgeslagen doch via bepaalde technieken behandeld
wordt", besluit het bestreden arrest dat er sprake is van "een productieproces", en dat de
laguneringsvelden van verweerster niet onder toepassing van het belastingreglement vallen.
Door enerzijds de draagwijdte van het door het genoemd belastingreglement voorziene
belastbaar feit te beperken tot tanks, vergaarbakken of vergaarbekkens die "louter" of
"eenvoudig" worden aangewend voor "de opslag" van vaste en/of vloeibare stoffen, en anderzijds tanks, vergaarbakken of vergaarbekkens waarin bepaalde stoffen niet "louter" en
"eenvoudig" worden opgeslagen, maar wel worden "verwerkt/behandeld", van het toepassingsgebied uit te sluiten, voegt het bestreden arrest een voorwaarde toe aan het toepassingsgebied van het belastingreglement en schendt het derhalve artikel 1 van het belastingreglement op de tanks, vergaarbakken en -bekkens geëxploiteerd met commerciële of
industriële doeleinden, genomen door de gemeenteraad van de gemeente Zwijndrecht, eiseres, op zijn zitting van 5 november 1998, en kon het dienvolgens niet wettig de lastens
verweerster voor het dienstjaar 2000 gevestigde aanslag teniet doen (schending van de artikelen 1, 2 en 4 van het belastingreglement op de tanks, vergaarbakken en -bekkens geëxploiteerd met commerciële of industriële doeleinden, genomen door de gemeenteraad van
de gemeente Zwijndrecht op zijn zitting van 5 november 1998).
Uit de loutere vaststellingen dat een laguneringsveld een veld is waarin een slibontwateringsproces plaats heeft, dat de laguneringsvelden die verweerster exploiteert geen tanks
of bekkens zijn waarin het slib louter wordt opgeslagen, dat deze velden behandelingsinstallaties zijn voor slibverwerking of installaties die afvalstoffen verwerken, dat het niet
gaat om een eenvoudige opslag, doch om een verwerking/behandeling van bepaalde stoffen, met name van baggerspecie, dat een laguneringsveld een productievloer is waar een
bepaalde behandeling wordt gegeven aan slib, dat het slib niet wordt opgeslagen doch via
bepaalde technieken behandeld wordt, dat het slib tijdens het drogingsproces ook verschillende keren gedraaid wordt door middel van aangepast en gespecialiseerd materieel, en
dat er sprake is van een productieproces, kon het bestreden arrest derhalve niet wettig afleiden dat de laguneringsvelden van verweerster niet onder toepassing vallen van het belastingreglement, nu hieruit niet blijkt dat deze laguneringsvelden ook ongeacht de aanwending ervan niet voor loutere opslag maar wel voor "effectieve activiteiten of handelingen" van verwerking en behandeling van stoffen, geen tanks, vergaarbakken of vergaarbekkens zouden zijn waarin het slib ook wordt opgevangen, in de zin van artikel 1 van het
belastingreglement op de tanks, vergaarbakken en -bekkens geëxploiteerd met commerciële of industriële doeleinden, genomen door de gemeenteraad van de gemeente Zwijndrecht op zijn zitting van 5 november 1998, en schendt het derhalve voornoemd artikel 1
van het belastingreglement van 5 november 1998.
Minstens berust het arrest op een dubbelzinnige redengeving voor zover het niet toelaat
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na te gaan of de rechters in feite van oordeel zijn dat ook ongeacht de omstandigheid dat
in de laguneringsvelden een verwerking/behandeling van baggerspecie gebeurt en niet een
loutere opslag, deze laguneringsvelden geen tanks, vergaarbakken of vergaarbekkens zijn
waarin het slib wordt opgevangen, in welk geval de beslissing naar recht zou verantwoord
zijn, dan wel deze laguneringsvelden zondermeer van de toepassing van het belastingreglement uitsluiten omdat in de laguneringsvelden een productieproces plaatsvindt van verwerking/behandeling van baggerspecie en geen loutere opslag van de baggerspecie, in
welk geval het arrest, om de hiervoor toegelichte redenen, een voorwaarde toevoegt aan
het belastbaar feit, omschreven in artikel 1 van het belastingreglement, en niet naar recht
zou verantwoord zijn, en is het derhalve niet regelmatig gemotiveerd (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
1. Middelen van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1.1. Over het eerste door verweerster opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep: de beslissing van de gemeenteraad houdende de
bekrachtiging van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen
om cassatieberoep in te stellen, werd laattijdig neergelegd:
Overwegende dat overeenkomstig artikel 1100 van het Gerechtelijk Wetboek,
benevens de stukken die bij het dossier van de rechtspleging worden gevoegd, in
het proces uitsluitend mogen aangewend worden, onder meer, de stukken die
overgelegd zijn ten bewijze dat het cassatieberoep toegelaten is:
Dat die stukken kunnen worden neergelegd tot aan de sluiting van het debat;
Overwegende dat eiseres op 19 december 2003 ter griffie van het Hof een
eensluidend verklaard uittreksel uit de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van eiseres van 27 november 2003 heeft neergelegd, waaruit blijkt
dat de gemeenteraad de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 november 2003 bekrachtigt waarbij Mr. Geinger wordt aangesteld
voor het instellen van cassatieberoep tegen het arrest van 24 juni 2003 van het
Hof van Beroep te Antwerpen;
Dat het eerste middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
(...)
2. Het middel zelf
Overwegende dat, krachtens artikel 1 van het belasting- en retributiereglement
1999-2001 goedgekeurd door de gemeenteraad van eiseres op 5 november 1998,
voor de dienstjaren 1999, 2000 en 2001, een directe gemeentebelasting gevestigd
wordt "op de open of gesloten tanks, vergaarbakken en -bekkens voor vloeibare
en/of vaste stoffen die voor commerciële of industriële doeleinden worden aangewend, op basis van de totale maximumcapaciteit per exploitatie";
Dat die wettelijke bepaling niet beoogt het accessoir opslagen van vloeibare of
vaste stoffen als onderdeel van de behandeling ervan, aan de gemeentebelasting
te onderwerpen;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat:
1. de laguneringsvelden die verweerster exploiteert slibverwerkingsinstallaties
zijn of installaties die afvalstoffen verwerken;
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2. dat het niet gaat om een eenvoudige opslag doch om een verwerking/behandeling van baggerspecie;
3. een laguneringsveld een productievloer is waar een bepaalde behandeling
wordt gegeven aan slib dat niet wordt opgeslagen, doch via bepaalde technieken
behandeld wordt;
4. het slib tijdens het drogingsproces verschillende keren gedraaid wordt door
middel van aangepast en gespecialiseerd materieel;
Dat de appèlrechters op grond hiervan oordelen dat de laguneringsvelden van
verweerster geen tanks of bekkens zijn waarin het slib louter wordt opgeslagen,
maar een productieproces vormen;
Dat de appèlrechters aldus hun beslissing dat de laguneringsvelden van verweerster niet onder het toepassingsgebied van het belastingsreglement van eiseres vallen, zonder de in het middel aangevoerde dubbelzinnigheid, naar recht
verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
16 december 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Geinger en Claeys Boúúaert.

Nr. 618
1° KAMER - 16 december 2004

1º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — VOORKOOPRECHT - BEGRIP.
2º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — VOORKOOPRECHT - MEERDERE
PACHTOVEREENKOMSTEN - ZELFDE PACHTER - GEVOLG.
3º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — VOORKOOPRECHT - GEPACHTE GOED - DEEL
VAN HET TE KOOP GESTELDE EIGENDOM - AFZONDERLIJKE PACHTOVEREENKOMSTEN - GEHEEL VAN
HET GEPACHTE GOED - ZELFDE PACHTER - GEVOLG.
1º Het voorkooprecht is een wettelijk gevolg van de pachtovereenkomst. (Art. 47 Pachtwet)
2º Er ontstaan evenveel voorkooprechten als er pachtovereenkomsten over respectieve
landeigendommen of delen van een landeigendom met dezelfde pachter zijn. (Art. 47
Pachtwet)
3º De bepalingen krachtens welke, wanneer het gepachte goed slechts een deel is van het
te koop gestelde eigendom, het recht van voorkoop van toepassing is op het gepachte
goed, de eigenaar gehouden is voor dit goed een afzonderlijk aanbod te doen en, bij
openbare verkoop, dit deel van het eigendom afzonderlijk geveild en eventueel
afzonderlijk toegewezen moet worden, zijn ook toepasselijk wanneer de bij afzonderlijke
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contracten aan dezelfde pachter in pacht gegeven gedeelten van het te koop gestelde
goed samen overeenstemmen met het geheel van dit goed 1. (Art. 50, derde en vierde lid
Pachtwet)
(I. T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. C.03.0599.N - C.04.0141.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis, op 16 juni 2003 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middelen
A. In de zaak C.03.0599.N
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 47, 48.2, 50 en 51 van de wet van 4 november 1969, zoals gewijzigd door
de wet van 7 november 1988, zijnde afdeling 3 (Regels betreffende de pacht in het bijzonder) van boek III, titel VIII van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De appèlrechters beslissen dat de verkoop van de percelen landbouwgrond is geschied
met miskenning van het recht van voorkoop van eerste verweerder, veroordelen tweede
verweerder tot betaling van schadevergoeding ten bedrage van 20 pct. van de verkoopprijs
en verklaren het vonnis gemeen aan eiser, op grond van de volgende motieven:
"De cruciale vraag is of de Pachtwet voorschrijft dat de verkoper gehouden is de pachter in te lichten omtrent de wijze waarop de te koop gestelde goederen worden aangeboden en bij gebreke hieraan of dan het recht van voorkoop is miskend.
a.
Overeenkomstig artikel 47 van de Pachtwet heeft de pachter een recht van voorkoop bij
de verkoop van een in pacht gegeven landeigendom. Het begrip landeigendom heeft dezelfde betekenis als in de andere artikelen van de pachtwetgeving nl. een onroerend goed
dat door de gebruiker ervan in hoofdzaak gebruikt wordt in het kader van zijn landbouwexploitatie op basis van een pachtcontract.
Artikel 47 van de Pachtwet is een algemeen artikel dat bepaalt dat elke pachter, bij verkoop van een landeigendom dat door hem gepacht wordt, geniet van een recht van verkoop. Dit impliceert dat de verkoper aan de pachter het te verkopen goed dient aan te bieden hetgeen gebeurde bij aangetekend schrijven van 7 juni 1996 van (eiser). Dit artikel
bepaalt niet dat de verkoper de pachter dient in te lichten op welke wijze de eigenaar de te
koop gestelde goederen wenst aan te bieden (per lot of in massa).
b.
De beslissing van de eigenaar om het perceel al dan niet in zijn geheel of in loten te
1 E. STASSIJNS, “Pacht”, A.P.R., Story-Scientia, 1997, 532.
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koop te stellen is een keuze waarin de eigenaar volledig vrij is.
Dus kan de verkoper van een perceel landbouwgrond in principe zelf beslissen of hij
zijn eigendom ofwel in zijn geheel ofwel in kavels zal verkopen, behoudens de beperkingen die zijn opgelegd in artikel 50, tweede en derde lid van de Pachtwet.
Niettegenstaande de stelling van (tweede verweerder) en (eiser) is het wel degelijk van
belang om te weten of de landbouwgrond werd gepacht ingevolge verschillende pachtcontracten teneinde te beoordelen of artikel 50, tweede lid van de Pachtwet van toepassing is:
'Wanneer een verpacht goed of een geheel van goederen die het voorwerp uitmaken van
éénzelfde pachtcontract aangeboden worden in openbare verkoping per lot, kan de gehele
of de gedeeltelijke massa alleen dan te koop worden aangeboden wanneer de samenstelling goedgekeurd wordt door de pachter; afwezigheid of stilzwijgen van de pachter wordt
beschouwd als goedkeuring'.
Uit de door (eerste verweerder) bijgebrachte stukken en de niet ernstige betwisting van
(tweede verweerder) en (eiser) leidt de rechtbank af dat (eerste verweerder) volgende delen van de te koop gestelde landbouwgrond in pacht had bij afzonderlijke contracten, als
volgt samengesteld zijnde:
- voor de oppervlakte van 1 ha, 23 are, 7 ca, pachtovereenkomst overgenomen van de
heer C.;
- voor de oppervlakte van 46 are, 94 ca, pachtovereenkomst overgenomen van de heer
V.;
- voor de oppervlakte van 5 ha, 23 are, 33 ca, pachtovereenkomst overgenomen van
zijn ouders.
Artikel 50, tweede lid van de Pachtwet, is dan ook niet van toepassing gezien te koop
aangeboden goederen niet het voorwerp uitmaken van éénzelfde pachtcontract maar van
drie aparte pachtcontracten.
Artikel 50, derde lid van de Pachtwet bepaalt dat, wanneer het gepachte goed slechts
een deel is van de te koop gestelde eigendom, het recht van voorkoop van toepassing is op
het gepachte goed en de eigenaar gehouden is om voor dit goed een afzonderlijk aanbod
te doen.
Het betreft hier de tekoopstelling van goederen waarvan slechts een gedeelte is verpacht of die bij gedeelten aan onderscheiden pachters afzonderlijk zijn verpacht. Het is
duidelijk dat in dergelijke gevallen de pachter of elke pachter afzonderlijk slechts een
recht van voorkoop kan laten gelden op het door hem gepachte gedeelte en niet op alle te
koop gestelde goederen. Anderzijds dient aan de pachter en aan elke pachter afzonderlijk
wel het recht van voorkoop te worden aangeboden op het door hem gepachte gedeelte en
niet op alle te koop gestelde goederen.
Bij publieke verkoop dienen de gepachte goederen die deel uitmaken van de te koop
gestelde eigendom, afzonderlijk te worden geveild en eventueel afzonderlijk te worden
toegewezen op grond van artikel 50, vierde lid van de Pachtwet.
In casu bood (tweede verweerder) de grond aan in één perceel dat samengesteld was uit
drie verschillende verpachte goederen en dit ingevolge drie afzonderlijke pachtcontracten
aan éénzelfde pachter.
Deze drie verschillende verpachte goederen maken aldus ieder op zich een deel uit van
het te koop gestelde eigendom. Gelet op deze toestand was (tweede verweerder) ertoe gehouden om voor deze goederen afzonderlijk een aanbod te doen:
'Indien de verkoper verschillende percelen aan eenzelfde pachter heeft verpacht bij afzonderlijke overeenkomst, moeten er afzonderlijke kavels gevormd worden voor elk goed
of groep van goederen bij afzonderlijk contract'. (E. STASSIJNS, “Pacht”, A.P.R., Story-Sci-
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entia, 1998, p. 532).
(Tweede verweerder) besliste echter om tot openbare verkoop over te gaan van het perceel in zijn geheel zodat (eerste verweerder) niet meer de gelegenheid had om de verschillende gepachte goederen op gesplitste basis te kopen.
Overeenkomstig artikel 50, vierde lid van de Pachtwet dienen de gepachte goederen,
die deel uitmaken van de te koop gestelde eigendom, bij een openbare verkoop afzonderlijk te worden geveild en eventueel afzonderlijk toegewezen worden.
Het feit of (eerste verweerder) zich nochvóór noch tijdens de openbare verkoop verzette
tegen de verkoop in zijn geheel is dan ook niet relevant daar de goederen sowieso afzonderlijk dienen aangeboden te worden, hetgeen niet geschiedde. Daardoor kon (eerste verweerder) geen gebruik maken van zijn voorkooprecht op ieder gepacht goed afzonderlijk
zodat zijn voorkooprecht geschonden werd.
Vermits de verkoop is geschied met miskenning van het recht van voorkoop, heeft (eerste verweerder) het recht om schadevergoeding te eisen ten bedrage van 20 pct. van de
verkoopprijs (art. 51 Pachtwet).
Deze oorspronkelijke vordering van (eerste verweerder), die cijfermatig niet betwist
wordt, dient gegrond te worden verklaard.
(Eerste verweerder) specificeert niet vanaf wanneer hij vergoedende intresten vordert
zodat er (...) (enkel) gerechtelijke intresten dienen toegekend te worden.
Het hoger beroep dient deels gegrond te worden verklaard.
Wat betreft de vordering tot tussenkomst en gemeenverklaring:
Gelet op de gegrondheid van het hoger beroep dient de vordering tot gemeenverklaring
gegrond te worden verklaard.
Immers, het is de instrumenterende ambtenaar die de pachter ervan in kennis dient te
stellen dat de verpachte goederen als afzonderlijke kavels te koop worden aangeboden:
'... Het lijkt nochtans duidelijk dat het afzonderlijke aanbod dat de eigenaar moet doen,
gedaan moet worden door middel van een kennisgeving van de instumenterende ambtenaar en niet moet uitgaan van de eigenaar zelf ...' (zie E. Stassijns, p. 530, nr. 515).
Alle overige argumenten dienen als strijdig en niet terzake te worden afgewezen". (bestreden vonnis, blz. 5-7)
Grieven
Overeenkomstig artikel 47 van de Pachtwet geniet de pachter bij verkoop van een in
pacht gegeven landeigendom het recht van voorkoop. Bij openbare verkoop is de instrumenterende ambtenaar gehouden tenminste 15 dagen van te voren aan de pachter kennis
te geven van plaats, dag en uur van de verkoop (artikel 48.2 van de Pachtwet).
In principe kan de eigenaar van een perceel landbouwgrond zelf beslissen of hij zijn eigendom in zijn geheel, dan wel in kavels zal verkopen. Hij dient daarbij enkel de beperkingen van artikel 50 van de Pachtwet te respecteren.
Artikel 50, derde lid van de Pachtwet, bepaalt dat wanneer het gepachte goed slechts
een deel is van het te koop gestelde eigendom, het recht van voorkoop van toepassing op
het gepachte goed is en de eigenaar gehouden is voor dit goed een afzonderlijk aanbod te
doen. Bij openbare verkoop moet dit deel van het eigendom afzonderlijk geveild en eventueel afzonderlijk toegewezen worden.
Daar artikel 50 van de Pachtwet afbreuk doet aan de vrijheid van de eigenaar om zijn
landbouwgrond te verkopen op de wijze die hij wenst, dient deze bepaling restrictief te
worden geïnterpreteerd.
Overeenkomstig artikel 50, derde lid van de Pachtwet, dient een eigendom derhalve
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slechts in kavels te worden verkocht ingeval het gepachte goed slechts een deel is van het
te koop gestelde eigendom.
Terzake stellen de appèlrechters vast dat het perceel dat te koop werd aangeboden volledig aan één en dezelfde pachter werd verpacht, zij het ingevolge drie afzonderlijke
pachtcontracten.
Uit de vaststellingen van de appèlrechters blijkt derhalve dat het verkocht goed in zijn
geheel werd verpacht aan eerste verweerder. Het gepachte goed is dan ook geenszins
slechts een deel van het te koop gestelde eigendom.
Door in die omstandigheden niettemin te beslissen dat artikel 50, derde lid van de
Pachtwet, terzake diende te worden toegepast en derhalve te beslissen dat het gepachte
goed, hoewel het in zijn geheel verpacht werd aan eerste verweerder, niettemin in drie afzonderlijke loten diende te worden geveild en toegewezen, en door op die grond tweede
verweerster te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding, schenden de appèlrechters de in het middel genoemde bepalingen.
(...)

B. In de zaak C.04.0141.N
(...)
IV. Beslissing van het Hof
A. Voeging
Overwegende dat de cassatieberoepen C.03.0599.N en C.04.0141.N tegen hetzelfde vonnis zijn gericht;
Dat zij dienen te worden gevoegd;
B. Cassatieberoep C.03.0599.N
1. Eerste middel
Overwegende dat, krachtens artikel 47 van de Pachtwet, bij verkoop van een in
pacht gegeven landeigendom, de pachter een recht van voorkoop geniet;
Dat dit voorkooprecht een wettelijk gevolg is van de pachtovereenkomst;
Dat aldus in het geval van meerdere pachtovereenkomsten over respectieve
landeigendommen of delen van een landeigendom met dezelfde pachter, er
krachtens die pachtovereenkomsten en de toepassing van artikel 47 van de Pachtwet op die overeenkomsten, er evenveel voorkooprechten ontstaan als er pachtovereenkomsten zijn;
Dat de Pachtwet noch enige andere wettelijke bepaling voorschrijft dat in het
geval dat onderscheiden delen van een landeigendom het voorwerp zijn van afzonderlijke pachtovereenkomsten met dezelfde pachter, er een pachtovereenkomst ontstaat voor de gehele landeigendom of dat er een verkooprecht ontstaat
voor de gehele landeigendom;
Overwegende dat, krachtens artikel 50, derde lid van de Pachtwet, wanneer het
gepachte goed slechts een deel is van het te koop gestelde eigendom, het recht
van voorkoop van toepassing is op het gepachte goed en de eigenaar gehouden is
voor dit goed een afzonderlijk bod (lees: aanbod) te doen; dat krachtens het vierde lid van dit artikel, bij openbare verkoop, dit deel van het eigendom afzonderlijk geveild en eventueel afzonderlijk toegewezen moet worden;
Dat het derde en vierde lid van voormeld artikel 50 ook toepasselijk zijn wan-
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neer de bij afzonderlijke contracten aan dezelfde pachter in pacht gegeven gedeelten van het te koop gestelde goed, samen overeenstemmen met het geheel
van het te koop gestelde goed;
Overwegende dat het middel dat ervan uitgaat dat, in het geval dat het te koop
gestelde eigendom volledig aan eenzelfde pachter is verpacht, zij het ingevolge
drie afzonderlijke pachtcontracten, artikel 50, derde lid van de Pachtwet geen
toepassing vindt, faalt naar recht;
(...)
C. Cassatieberoep C.04.0141.N
Overwegende dat uit het antwoord op het eerste middel in het cassatieberoep
C.03.0599.N blijkt dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Voegt de cassatieberoepen C.03.0599.N en C.04.0141.N;
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun respectieve cassatieberoep;
16 december 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Nelissen Grade en Maes.

Nr. 619
1° KAMER - 16 december 2004

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - SCHADE - VERGOEDING DOOR HET
GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS - INDEPLAATSSTELLING - GEVOLG.
Het vonnis dat de vordering tot indeplaatsstelling afwijst van het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds dat de schade van de getroffene heeft vergoed, en van de
aansprakelijke voor het ongeval de terugbetaling ervan eist op grond dat hij geldig
verzekerd was, is niet naar recht verantwoord.
(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0155.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis dat op 20 oktober 2003 door de
Politierechtbank te Dinant in laatste aanleg is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconclu-deerd.
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III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Overwegende dat eiser, krachtens artikel 80, §2, eerste lid van de wet van 9
juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, dat te dezen
van toepassing is, in zoverre hij de schade heeft vergoed, in de rechten treedt van
de benadeelde tegen de aansprakelijke personen en eventueel tegen hun verzekeraars;
Overwegende dat uit de vaststelling van het bestreden vonnis blijkt dat eiser,
die de schade van het slachtoffer van het litigieuze ongeval heeft vergoed, de terugbetaling ervan tegen verweerder vordert;
Overwegende dat het bestreden vonnis, dat oordeelt dat verweerder "vanzelfsprekend aansprakelijk is voor het ongeval" maar "dat hij geldig verzekerd was",
zijn beslissing om eisers vordering tot indeplaatsstelling af te wijzen, niet naar
recht verantwoordt;
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;
Verwijst de zaak naar de Politierechtbank te Namen.
16 december 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat: mr. Gérard.

Nr. 620
1° KAMER - 16 december 2004

WRAKING - BURGERLIJKE ZAKEN - MAGISTRAAT DIE VERKLAART ZICH TE ONTHOUDEN KOSTEN.
Wanneer de magistraat op wie een wrakingsvordering betrekking heeft, aanvaardt zich te
onthouden, heeft het verzoek geen voorwerp meer; het dient niet te worden verwezen
aan het Hof, dat de uitspraak over de kosten aanhoudt1.
1 Zie Cass., 19 mei 2004, A.R. P.04.0792.F, nr. 272. Wanneer het Hof, in burgerlijke zaken, op
verzoek van een gedingpartij beveelt dat de zaak aan een gerecht wordt onttrokken en naar een ander
verwezen, of het verzoek dat geen voorwerp meer heeft, afwijst, houdt het de kosten aan en laat het
de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over. De kosten van het tussengeschil worden immers
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(D. T. O.C.M.W. BRUSSEL)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0566.F)

I. Bestreden beslissing
Bij een akte die op 30 november 2004 ter griffie van het Hof van Beroep te
Brussel is neergelegd en ondertekend is door meester Monique Detry, vordert eiseres de wraking van mevrouw Françoise Roggen, raadsheer in het Hof van Beroep te Brussel.
Mevrouw Roggen heeft op dezelfde dag de in artikel 836, tweede lid van het
Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring gesteld.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconclu-deerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat raadsheer Roggen verklaard heeft zich te onthouden;
Dat het verzoekschrift tot wraking geen voorwerp meer heeft, zodat het niet
nodig was het met toepassing van artikel 838, eerste lid van het Gerechtelijk
Wetboek naar het Hof te verwijzen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Wijst de wraking af;
Stelt de gerechtsdeurwaarders Dorothéa Hendrick, Léo Erreralaan 40 te Ukkel
aan om het arrest ten verzoeke van de griffier binnen achtenveertig uren aan de
partijen te betekenen;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
16 december 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaten: mrs. M. Detry, Brussel en A. de le Court, Brussel.

Nr. 621
3° KAMER - 20 december 2004

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — EENZIJDIGE WIJZIGING - KENNISGEVING VAN
DE BEËINDIGING DOOR TEGENPARTIJ - GEVOLG.
samengevoegd met die van het geschil zelf. Dat lijkt conform de rechtsleer (zie plechtige
openingsrede procureur-generaal DELANGE "Optreden van het Hof van Cassatie bij onttrekking van de
zaak aan de rechter en verwijzing van een rechtbank naar een andere", plechtige openingsrede, 2 sept.
1974, A.C. 1974, p. 21, nr. 15; zie ook Cass., 15 maart 2001, A.R. C.01.0051.F, nr. 138).
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2º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — EENZIJDIGE WIJZIGING - KENNISGEVING VAN
DE BESLISSING DOOR TEGENPARTIJ - GEVOLG - DRAAGWIJDTE.
1º Wanneer de werknemer ter kennis van de werkgever brengt dat hij de
arbeidsovereenkomst als beëindigd beschouwt op grond dat de werkgever éénzijdig een
belangrijke wijziging in een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst heeft
aangebracht is de arbeidsovereenkomst op het tijdstip van die kennisgeving in elk geval
onherroepelijk en definitief beëindigd1.
2º Is naar recht verantwoord de beslissing van de rechter die vaststelt dat de
arbeidsovereenkomst door de werkgever wegens een aanzienlijke wijziging van een
essentieel bestanddeel werd beëindigd op de datum gesitueerd door de werknemer en te
kennen geeft dat de werknemer na de ingebrekestelling van de werkgever en de
dagvaarding, de vroegere overeenkomst niet verder heeft uitgevoerd, maar wel als
voorlopige houding is blijven werken onder de door werkgever eenzijdig gewijzigde
omstandigheden, dit onder voorbehoud van al zijn rechten, zonder zijn akkoord
hieromtrent en zonder afstand te doen van zijn recht de eenzijdige beëindiging door de
werkgever van de overeenkomst te laten vaststellen.
(CAP GEMINI ERNST & YOUNG BELGIUM N.V. T. T.)

ARREST

(A.R. S.04.0095.N)

I. Bestreden beslissing.
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 december 2003 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel;
II. Rechtspleging voor het Hof.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen.
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- de artikelen 1134 en 1184 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 20, 1°, 32, 3° en 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de vordering
1 Zie Cass., 7 juni 1993, A.R. 8351 met conclusie van procureur-generaal M. DE SWAEF. Het O.M.
concludeerde tevens tot de verwerping van het eerste middel van de voorziening op volgende
gronden:
het ging uit van de lezing van het arrest dat het arbeidshof de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst uitsprak ingevolge gerechtelijke ontbinding gestoeld op artikel 1184 B.W. en
deze beëindiging situeerde op 1 september 2001 en dat wanneer de werknemer de gerechtelijke
ontbinding van de overeenkomst vraagt de arbeidsovereenkomst blijft bestaan zolang de procedure
aanhangig is en er geen ontbinding is uitgesproken. De werknemer die het einde van de contractuele
relatie niet had vastgesteld had dus het recht te blijven voortwerken ter uitvoering van de betwiste
arbeidsovereenkomst.

2100

HOF VAN CASSATIE

20.12.04 - Nr. 621

van verweerder, het hoger beroep van verweerder ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond,
hervormt het het vonnis a quo, verklaart het de oorspronkelijke vordering van verweerder
ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond, zegt het voor recht dat eiseres de arbeidsovereenkomst met verweerder op 1 september 2001 onregelmatig verbroken heeft door zijn functies eenzijdig te wijzigen en veroordeelt het eiseres tot betaling aan verweerder van een
opzeggingsvergoeding te vermeerderen met de wettelijke en gerechtelijke interesten.
Het arbeidshof komt tot die beslissingen na te hebben vastgesteld dat eiseres op 13 augustus 2001 aan verweerder een brief betekende waarbij hem kennis werd gegeven van
een opzeggingstermijn van 23 maanden vanaf 1 september 2001 en dat verweerder op 16
november 2001 het werk staakte en op grond van onder meer de volgende motieven:
"(...) dat (verweerder) volgende stukken neerlegt:
- attest dd. 23 augustus 2001 opgesteld op naam van M. D. (getekend door A. D., lid
van de raad van bestuur: de dossiers en documenten van (verweerder) betreffende de
functie van account manager voor bepaalde belangrijke klanten van (eiseres) zoals E., S.,
I., worden overgenomen door M. D.;
- attest dd. 23 augustus 2001 van B. D.: de dossiers en documenten m. b. t. de functie
van acccount manager van (verweerder) voor bepaalde belangrijke klanten van (eiseres)
zoals G.-E. worden overgenomen door B.D..
Deze stukken bewijzen met zekerheid dat (verweerder) vanaf 23 augustus 2001 bij Cap
Gemini geen functie meer uitoefende als account manager. (Eiseres) beweert post facto
dat partijen na het ontslag zouden overeengekomen zijn dat (verweerder) deze functie niet
verder zou uitoefenen doch legt van dit (mondeling?) akkoord van (verweerder) geen enkel bewijs neer.
Uit het schrijven van (verweerder) aan (eiseres) dd. 11 september 2001 in samenhang
met de hoger genoemde attesten dd. 23 augustus 2001 is volgens het (arbeids)hof bewezen dat (verweerder) na het ontslag dd. 13 augustus 2001 op bevel van (eiseres) al zijn
klantendossiers diende af te staan aan de heren D. en D. en dat m.a.w. zijn functie als account manager eenzijdig door (eiseres) werd afgeschaft"
en
"(...) dat (eiseres) geen bewijzen neerlegt van het feit dat zij (verweerder) vanaf 1 september 2001 nog opdrachten en taken toevertrouwde als professional leader op directieniveau.
Uit wat voorafgaat kan aldus besloten worden dat de werkgever kort na het ontslag en
tijdens de opzegtermijn de overeengekomen arbeid eenzijdig wijzigde. Het staat feitelijk
vast dat (verweerder) vóór het ontslag een dubbele functie waarnam bij (eiseres): een extern gerichte klantenactiviteit (account manager) en een intern gericht opleidingsactiviteit
(professional leader).
Het staat eveneens feitelijk vast dat (eiseres) de functie van account manager aan (verweerder) volledig ontnam vanaf 23 augustus 2001 en deze functie aan andere bedienden
opdroeg.
Het staat eveneens feitelijk vast dat (eiseres) kort na het ontslag (verweerder) niet officieel meer vermeldde als professional leader noch in haar organigram noch in haar personeelslijst en dat (verweerder) niet meer werd uitgenodigd op al de werkvergaderingen van
de professional leaders.
Dat bewezen is dat (verweerders) functie als professional leader d.i. een functie op het
hoogste directieniveau volgens (eiseres) - minstens gedeeltelijk - van haar opdrachten en
inhoud werd geledigd door toedoen van de werkgever vermits (verweerder) niet meer
werd uitgenodigd op al de werkvergaderingen met zijn collega's professional leaders en
hem blijkbaar minderwaardige uitvoerende taken werden toevertrouwd.
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Dat de werkgever de verplichting heeft om aan de werknemer het overeengekomen
werk te verschaffen tijdens de arbeidsovereenkomst, ook tijdens de opzeggingstermijn.
Dat de werkgever in de concrete omstandigheden van onderhavige zaak aan de werknemer één van de twee overeengekomen functies volledig ontnomen heeft nl. deze van account manager en zijn tweede functie (professional leader, die van het hoogste directieniveau was) heeft gewijzigd en gedegradeerd waarvan het feit getuigt dat zij (verweerder)
officieel op haar organigram en personeelslijst als professional leader heeft geschrapt en
hem niet meer uitnodigde op al de werkvergaderingen met zijn collega's professional leaders.
Het geheel van deze wijzigingen, door de werkgever eenzijdig aangebracht in de overeengekomen functies, is volgens het (arbeids)hof een aanzienlijke wijziging van een essentieel bestanddeel van de overeenkomst die gelijkstaat met een onregelmatige en onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst. (Cass. 29.9. 1976, J.T.T. 77, 69, Cass.
27.4.77, R.W. 77-78, 1886; Cass. 22.3.82, A.C. 81-82, 906).
(...) dat (verweerder) onmiddellijk heeft gereageerd en geprotesteerd tegen de eenzijdige wijziging van zijn functie en wel d.m.v. een ingebrekestelling van de werkgever dd. 14
september 2001 (stuk 30 (verweerder)) en een daaropvolgende dagvaarding dd. 24 september 2001 voor de eerste rechter waarmee hij een gerechtelijke ontbinding overeenkomstig artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek van de overeenkomst verzocht, wat ook
met een arbeidsovereenkomst mogelijk is (Cass. 26.10.81, A.C. 81-82, 291; Cass.
23.11.1981, R.W. 81-82, 1405) o.a. in het geval van essentiële wijzigingen aangebracht
door de werkgever aan de functie van de werknemer (Arbeidshof Luik 17.9. 1980, R.R.D.
81, 258, Arbeidshof Brussel 31.1.89, R.W. 89-90, 21) zoals in casu.
Dat het (arbeids)hof vaststelt dat (verweerder) aldus geen afstand heeft gedaan van zijn
recht de contractbreuk in hoofde van (eiseres) wegens eenzijdige wijziging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst in te roepen, wel integendeel.
Hij verzocht uitdrukkelijk om gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst wegens
deze wijziging. Dit was zijn goed recht en dit kan hem niet verweten worden.
(...) dat feitelijk vaststaat dat partijen ná 1 september 2001 geen nieuwe arbeidsovereenkomst sloten. Er is immers geen spoor van wilsovereenstemming van (verweerder) te bespeuren met een gewijzigde functie. (Verweerder) is de overeenkomst verder blijven uitvoeren van 24 september 2001 tot 16 november 2001 in afwachting van een gerechtelijke
beslissing (20 november 2001) over de door hem gevorderde gerechtelijke ontbinding en
heeft de contractbreuk door de werkgever te gepaste tijde ingeroepen nl. vanaf 14 september 2001 met ingebrekestelling en met dagvaarding op 24 september 2001.
Zijn afwachtende houding hangende de procedure voor de eerste rechter kan hem niet
worden verweten noch worden beschouwd als een afstand van recht.
(...) dat partijen in de arbeidsovereenkomst een geldige opzegtermijn bedongen krachtens artikel 82, §3, AOW van 23 maand.
Dat (verweerder) wegens de onrechtmatige verbreking van de arbeidsovereenkomst
door de werkgever, die hij terecht op datum van 1 september 2001 situeert, recht heeft op
een opzegvergoeding gelijk aan 23 maanden loon, verminderd inderdaad met het door de
werkgever betaald loon voor de gepresteerde opzegperiode van 1 september 2001 t.e.m.
15 november 2001 of 2,5 maand".
Grieven
1. 1. Eerste onderdeel
Met de hierboven geciteerde overwegingen stelt het arbeidshof enerzijds vast dat verweerder met een dagvaarding van 24 september 2001 voor de eerste rechter de gerechtelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst vorderde overeenkomstig artikel 1184 van
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het Burgerlijk Wetboek, dat hij "de overeenkomst verder (is) blijven uitvoeren van 24
september 2001 tot 16 november 2001" in afwachting van een gerechtelijke beslissing ter
zake, die op 20 november 2001 werd gewezen, de opzeggingsperiode presteerde van 1
september 2001 tot en met 15 november 2001 en het werk eerst staakte op 16 november
2001, en stelt het arbeidshof anderzijds vast dat verweerder "de contractbreuk door de
werkgever te gepasten tijde (heeft) ingeroepen nl. vanaf 14 september 2001 met ingebrekestelling en met dagvaarding op 24 september 2001" en dat verweerder "de onrechtmatige verbreking van de arbeidsover-eenkomst door de werkgever (...) terecht op datum van
1 september 2001 situeert" en zegt het voor recht dat eiseres "de arbeidsovereenkomst met
(verweerder) op 1 september 2001 onregelmatig verbroken heeft door zijn functies eenzijdig te wijzigen".
Het is tegenstrijdig te oordelen enerzijds dat verweerder de gerechtelijke ontbinding
van de arbeidsovereenkomst vorderde en in afwachting van een uitspraak de arbeidsovereenkomst voort uitvoerde, anderzijds dat verweerder "vanaf" een tijdstip gelegen vóór het
instellen van de vordering tot gerechtelijke ontbinding en de uitspraak over die vordering
de onrechtmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft ingeroepen die hij terecht
situeert en die het arbeidshof situeert op een tijdstip gelegen vóór het instellen van de vordering tot gerechtelijke ontbinding. Die tegenstrijdig-heid staat gelijk met gemis aan redenen.
Minstens laat de redengeving waarop de beslissing van het arbeidshof is gegrond, in het
onzekere of het arbeidshof in feite of in rechte heeft willen beslissen dat de arbeidsovereenkomst op 1 september 2001, op 14 september 2001 of op 24 september 2001 nog geen
einde had genomen, dan wel of het in rechte heeft willen beslissen dat het feit dat de arbeidsovereenkomst op 1 september 2001, of op 14 september 2001 of op 24 september
2001 al een einde had genomen, niet belet dat zij nog voort werd uitgevoerd, zodat die redengeving het het Hof onmogelijk maakt, toezicht uit te oefenen op de wettigheid van de
beslissing. De redengeving van het arbeidshof is inderdaad vatbaar voor die twee interpretaties en in de tweede interpretatie is de beslissing van het arbeidshof niet naar recht verantwoord, aangezien een arbeidsovereenkomst die al is beëindigd, niet voort kan worden
uitgevoerd. De beslissing van het arbeidshof is dan ook minstens gegrond op een dubbelzinnige redengeving, wat gelijk staat met een gemis aan redengeving.
Het arbeidshof zegt niet wettig voor recht dat eiseres de arbeidsovereenkomst met verweerder op 1 september 2001 onregelmatig verbroken heeft door zijn functies eenzijdig te
wijzigen en veroordeelt eiseres op die grond niet wettig tot betaling van een compensatoire opzeggings-vergoeding (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).
1.2. Tweede onderdeel
Uit de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 20, 1°, 32, 3° en 39 van de wet van 3
juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten volgt dat de partij die eenzijdig een van de essentiële bestanddelen van de arbeidsovereenkomst in belangrijke mate wijzigt, de arbeidsovereenkomst onmiddellijk op onregelmatige wijze beëindigt.
Om uitwerking te hebben als beëindiging van de arbeidsovereenkomst, moet de belangrijke eenzijdige beëindiging (lees: wijziging) van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst door de partij die voorhoudt daardoor te zijn getroffen, worden vastgesteld of ingeroepen en moet die partij, als zij de werknemer is, ten laatste op dat ogenblik de arbeid die zij ter uitvoering van die arbeidsovereenkomst verricht, stopzetten. De
vaststelling door een partij bij een arbeidsovereenkomst dat de wederpartij de overeenkomst heeft beëindigd, is immers onverenigbaar met het feit dat de eerstgenoemde partij
blijft voort werken ter uitvoering van die arbeidsovereenkomst. Een partij kan niet terzelfder tijd het eind van een overeenkomst vaststellen en de overeenkomst blijven uitvoeren.
Het arbeidshof beslist dat verweerder de datum van onrechtmatige verbreking van de
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arbeidsovereenkomst door eiseres terecht op 1 september 2001 situeert en zegt voor recht
dat eiseres de arbeidsovereenkomst met verweerder op 1 september 2001 onregelmatig
heeft verbroken door zijn functies eenzijdig te wijzigen.
Volgens de vaststellingen van het arbeidshof heeft verweerder die contractbreuk door
eiseres wegens eenzijdige wijziging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst ingeroepen "vanaf 14 september 2001 met ingebrekestelling en met dagvaarding op 24 september 2001", maar heeft hij op 24 september 2001 wegens die wijziging
uitdrukkelijk om gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst gevorderd en is hij de
overeenkomst blijven uitvoeren van 24 september 2001 tot 16 november 2001, datum
waarop hij het werk staakte.
Volgens de vaststellingen van het arbeidshof heeft verweerder dus de arbeidsovereenkomst voort uitgevoerd na het tijdstip waarop hij, eveneens volgens de vaststellingen van
het arbeidshof, onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft ingeroepen,
ongeacht of het arbeidshof bedoelt dat tijdstip vast te stellen op 14 september 2001, op 24
september 2001 of op enig tijdstip daartussen.
Het arbeidshof beslist dan ook niet wettig dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst te gepasten tijde door verweerder werd ingeroepen "vanaf 14 september 2001 met
ingebrekestelling en met dagvaarding op 24 september 2001" en dat verweerder de onrechtmatige verbreking van de arbeidsovereenkomst terecht op datum van 1 september
2001 situeert en zegt niet wettig voor recht dat eiseres de arbeidsovereenkomst met verweerder op 1 september 2001 onregelmatig heeft beëindigd door zijn functies eenzijdig te
wijzigen (schending van alle in de aanhef van het middel vermelde wettelijke bepalingen,
met uitzondering van artikel 149 van de Grondwet).
Minstens laat de redengeving waarop de beslissing van het arbeidshof is gegrond, in het
onzekere of het arbeidshof heeft willen beslissen dat verweerder uiterlijk op 24 september
2001 de beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft ingeroepen of vastgesteld, dan wel
of het heeft willen beslissen dat die beëindiging maar na die datum werd ingeroepen of
vastgesteld, zodat die redengeving het het Hof onmogelijk maakt toezicht uit te oefenen
op de wettigheid van de beslissing. De redengeving van het arbeidshof is inderdaad vatbaar voor die twee interpretaties en in de eerste interpretatie is de beslissing niet naar
recht verantwoord, aangezien van een arbeidsovereenkomst waarvan de uitvoering werd
voortgezet, niet rechtsgeldig de beëindiging kan zijn ingeroepen. De beslissing van het arbeidshof is dan ook minstens gegrond op een dubbelzinnige redengeving, wat gelijk staat
met een gemis aan redengeving (schending van artikel 149 van de Grondwet).
Het arbeidshof beslist niet wettig dat verweerder de contractbreuk door eiseres te gepasten tijde heeft ingeroepen en dat hij terecht de onrechtmatige verbreking van de arbeidsovereenkomst op datum van 1 september 2001 situeert en zegt niet wettig voor recht
dat eiseres de arbeidsovereenkomst met verweerder op 1 september 2001 onregelmatig
verbroken heeft door zijn functies eenzijdig te wijzigen en veroordeelt eiseres op die
grond niet wettig tot betaling van een compensatoire opzeggingsvergoeding (schending
van alle in de aanhef van het middel vermelde wettelijke bepalingen).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat verweerder vanaf de dagvaarding gevorderd heeft de eenzijdige onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst door eiseres op 1 september 2001
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vast te stellen met veroordeling van eiseres tot betaling aan verweerder van een
verbrekingsvergoeding met interest en kosten;
Overwegende dat het arrest geen uitspraak doet over een vordering tot gerechtelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst, maar oordeelt dat:
1. verweerder de contractbreuk door eiseres te gepaste tijde ingeroepen heeft,
namelijk met ingebrekestelling vanaf 14 september 2001 en met dagvaarding op
24 september 2001;
2. het geheel van de wijzigingen, door eiseres aangebracht in de overeengekomen functies, een aanzienlijke wijziging van een essentieel bestanddeel van de
arbeidsovereenkomst is, die gelijkstaat met een onregelmatige en onmiddellijke
beëindiging van de overeenkomst;
3. eiseres de arbeidsovereenkomst met verweerder op 1 september 2001 onregelmatig beëindigd heeft door zijn functies eenzijdig te wijzigen en verweerder
gerechtigd is op een verbrekingsvergoeding;
Overwegende dat het arrest tevens oordeelt dat:
1. het "feitelijk vaststaat dat de partijen na 1 september 2001 geen nieuwe arbeidsovereenkomst sloten. Er is immers geen spoor van wilsovereenstemming
van (verweerder) te bespeuren met een gewijzigde functie";
2. verweerder de overeenkomst verder is blijven uitvoeren tot 16 november
2001 in afwachting van een gerechtelijke beslissing over de "gevorderde gerechtelijke ontbinding";
3. zijn afwachtende houding hangende de procedure voor de eerste rechter
hem niet kan verweten worden, noch worden beschouwd als een afstand van
rechten;
Dat het arrest zodoende te kennen geeft dat verweerder na de ingebrekestelling
van 14 september 2001 en de dagvaarding van 24 september 2001 de vroegere
overeenkomst niet verder heeft uitgevoerd, maar wel als voorlopige houding is
blijven werken onder de door eiseres eenzijdig gewijzigde omstandigheden, dit
onder voorbehoud van al zijn rechten, zonder zijn akkoord hieromtrent en zonder
afstand te doen van zijn recht de eenzijdige beëindiging door eiseres van de overeenkomst te laten vaststellen;
Dat de omstandigheid dat het arrest gewag maakt van een vordering tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst overeenkomstig artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij in beginsel de overeenkomst blijft bestaan tot de uitspraak
van het vonnis waarin de ontbinding van de overeenkomst wordt uitgesproken,
hieraan geen afbreuk doet, nu het arrest geen ontbinding uitspreekt, maar de eenzijdige beëindiging door eiseres van de arbeidsovereenkomst op 1 september
2001 vaststelt en niet oordeelt dat verweerder de eenzijdig beëindigde arbeidsovereenkomst is verder blijven uitvoeren;
Dat de redenen van het arrest aldus niet tegenstrijdig of dubbelzinnig zijn en
toelaten de wettigheid ervan te toetsen;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
1.2. Tweede onderdeel
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Overwegende dat uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat het arrest
naar recht de regel toepast dat, wanneer de werknemer ter kennis van de werkgever brengt dat hij de arbeidsovereenkomst als beëindigd beschouwt, op grond dat
de werkgever eenzijdig een belangrijke wijziging in een essentieel bestanddeel
van de arbeidsovereenkomst heeft aangebracht, de arbeidsovereenkomst op het
tijdstip van die kennisgeving in elk geval onherroepelijk en definitief is beëindigd;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DEZE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep,
Veroordeelt eiseres in de kosten;
20 december 2004 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. van Eeckhoutte en Gérard.

Nr. 622
2° KAMER - 21 december 2004

1º HERHALING - WETTELIJKE HERHALING - VOORWAARDEN.
2º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN BEGRIP.
3º RECHTERLIJK GEWIJSDE — KRACHT VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN BEGRIP.
4º HERHALING - WETTELIJKE HERHALING - VOORWAARDEN - TERMIJN - AANVANG.
5º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING —
BEKLAAGDE EN VERDACHTE - WETTELIJKE HERHALING - ONWETTIGHEID - GEVOLG.
1º Herhaling vereist ondermeer dat de veroordeling die het nieuwe misdrijf voorafgaat,
kracht van gewijsde heeft1. (Art. 56, tweede lid Sw.)
2º Een beslissing op de strafvordering heeft gezag van gewijsde zodra zij is gewezen 2.
(Algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken)
3º en 4° Een beslissing op de strafvordering verkrijgt kracht van gewijsde wanneer
daartegen geen rechtsmiddel meer openstaat3.
5º De onwettigheid van de omstandigheid van wettelijke herhaling strekt zich slechts uit tot
de gehele straf die voor de misdrijven is opgelegd alsook tot de bijdrage tot het bijzonder
Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden; zij heeft evenwel geen
1 Cass., 22 sept. 2004, A.R. P.04.0511.F, nr. 425.
2 Zie Cass., 8 april 1998, A.R. P.97.1692.F, nr. 195; 23 sept. 2004, A.R. C.03.0451.F, nr. 431.
3 Cass., 5 okt. 1999, A.R. P.99.0695.N, nr. 507.
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weerslag op de verklaring van schuld aan die misdrijven4.
(B. T. LA GENEVOISE ASSURANCES, vennootschap naar Zwitsers recht e.a)

ARREST

(A.R. P.04.1357.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 juni 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin 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
Overwegende dat het cassatieberoep tegen de beslissingen op civielrechtelijk
gebied, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
B. Onderzoek van het middel
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat overeenkomstig artikel 56, tweede lid Strafwetboek in geval
van een vroegere veroordeling tot gevangenisstraf van ten minste een jaar, een
veroordeelde die een nieuw wanbedrijf pleegt voordat vijf jaren zijn verlopen
sinds hij zijn straf heeft ondergaan of sinds zijn straf verjaard is, kan worden veroordeeld tot het dubbele van het maximum van de straf, bij de wet op het wanbedrijf gesteld;
Dat herhaling onder meer vereist dat de veroordeling die het nieuwe misdrijf
voorafgaat, kracht van gewijsde heeft;
Dat een beslissing op de strafvordering gezag van gewijsde heeft zodra zij is
gewezen, maar pas kracht van gewijsde verkrijgt wanneer daartegen geen rechtsmiddel meer openstaat;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiser de feiten waarvoor de appèlrechters hem veroordelen, heeft gepleegd in staat van wettelijke herhaling;
Dat de appèlrechters aldus hun beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
C. Omvang van de cassatie
Overwegende dat de wettelijke herhaling geen bestanddeel is van de telastleggingen waarop de strafvordering is gegrond, maar slechts een persoonlijke om4 Cass., 25 april 2001, A.R. P.01.0111.F, nr. 231.
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standigheid eigen aan de pleger van het misdrijf, die alleen van invloed kan zijn
op de straf, zodat de onwettigheid zich slechts uitstrekt tot de gehele straf die
voor het misdrijf is opgelegd alsook tot de bijdrage tot het bijzonder Fonds tot
hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden; dat zij evenwel geen
weerslag heeft op de verklaring van schuld aan het misdrijf;
D. Ambtshalve onderzoek van de overige beslissingen op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissingen overeenkomstig de wet
zijn gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de herhaling,
de straf en de bijdrage tot 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 arrest;
Laat de helft van de kosten ten laste van de Staat;
Veroordeelt eiser in de overige helft van de kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
21 december 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. P. Schreurs, Hasselt en B. De Gryse, Brussel.

Nr. 623
2° KAMER - 21 december 2004

1º BETICHTING VAN VALSHEID - STRAFZAKEN - VALSHEIDSVORDERING INGESTELD
NAAR AANLEIDING VAN EEN CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.
2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - VOORRECHT VAN RECHTSMACHT VERDACHTE DIE GENIET VAN VOORRANG VAN RECHTSMACHT - ANDERE VERDACHTEN AANHOUDINGSBEVEL NIET VERLEEND DOOR EEN WEGENS DE VOORRANG VAN RECHTSMACHT
AANGEWEZEN MAGISTRAAT - BEVOEGDHEID.
3º VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - VOORLOPIGE HECHTENIS HANDHAVING - VERDACHTE DIE GENIET VAN VOORRANG VAN RECHTSMACHT - ANDERE VERDACHTEN
- AANHOUDINGSBEVEL NIET VERLEEND DOOR EEN WEGENS DE VOORRANG VAN RECHTSMACHT
AANGEWEZEN MAGISTRAAT - BEVOEGDHEID.
4º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - VOORRECHT VAN RECHTSMACHT VERDACHTE DIE GENIET VAN VOORRANG VAN RECHTSMACHT - ANDERE VERDACHTEN - SAMENHANG
- BEOORDELING - VOORWAARDEN.
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5º VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - VOORLOPIGE HECHTENIS HANDHAVING - VERDACHTE DIE GENIET VAN VOORRANG VAN RECHTSMACHT - ANDERE VERDACHTEN
- SAMENHANG - BEOORDELING - VOORWAARDEN.
6º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
- VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - VERDACHTE DIE
GENIET VAN VOORRANG VAN RECHTSMACHT - ANDERE VERDACHTEN - SAMENHANG - BEOORDELING
- VOORWAARDEN.
7º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - VOORRECHT VAN RECHTSMACHT VERDACHTE DIE GENIET VAN VOORRANG VAN RECHTSMACHT - ANDERE VERDACHTEN BEVOEGDHEID - GEVOLG.
8º VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - VOORLOPIGE HECHTENIS HANDHAVING - VERDACHTE DIE GENIET VAN VOORRANG VAN RECHTSMACHT - ANDERE VERDACHTEN
- BEVOEGDHEID - GEVOLG.
9º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
- VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - VERDACHTE DIE
GENIET VAN VOORRANG VAN RECHTSMACHT - ANDERE VERDACHTEN - BEVOEGDHEID - GEVOLG.
10º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - VOORLOPIGE HECHTENIS HANDHAVING - VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - VERDACHTE DIE GENIET VAN VOORRANG VAN
RECHTSMACHT - ANDERE VERDACHTEN - AANHOUDINGSBEVEL NIET VERLEEND DOOR EEN WEGENS
DE VOORRANG VAN RECHTSMACHT AANGEWEZEN MAGISTRAAT - BEVOEGDHEID VAN DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - GEEN UITSPRAAK DOOR DE RAADKAMER - GEVOLG.
1º De valsheidsvordering die alleen gericht is tegen een beschikking van de raadkamer die
voor de oplossing van het cassatieberoep geen belang vertoont, is niet ontvankelijk1.
2º en 3° In de gevallen waar voorrang van rechtsmacht geldt, doet alleen de kamer van
inbeschuldigingstelling uitspraak over de handhaving van de voorlopige hechtenis; deze
bevoegdheid geldt niet alleen ten aanzien van de verdachte die geniet van voorrang van
rechtsmacht, maar op grond van samenhang, ook ten aanzien van de andere verdachten
die het voorwerp uitmaken van hetzelfde strafonderzoek; de omstandigheid dat het
aanhoudingsbevel dat wegens de omstandigheden volgens de gewone
bevoegdheidsregels verleend werd door een onderzoeksrechter en niet door een wegens
de voorrang van rechtsmacht aangewezen magistraat, doet hieraan niet af. (Artt. 226,
227 en 479 Sv.)
4º, 5° en 6° De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt onaantastbaar dat er
samenhang bestaat tussen de vervolging ingesteld tegen een verdachte die geniet van
voorrang van rechtsmacht en andere verdachten; daartoe is niet vereist dat de zaken met
betrekking tot de voorlopige hechtenis van deze verschillende categorieën van
verdachten voor haar gelijktijdig aanhangig zijn2. (Artt. 226, 227 en 479 Sv.)
7º, 8° en 9° Vermits de kamer van inbeschuldigingstelling uitsluitend bevoegd is niet alleen
ten aanzien van de verdachte die geniet van voorrang van rechtsmacht, maar op grond
van samenhang, ook ten aanzien van de andere verdachten die het voorwerp uitmaken
van hetzelfde strafonderzoek, om over de voorlopige hechtenis uitspraak te doen, is deze
enkel voor haar aanhangig en hoeft de raadkamer zich daarover niet uit te spreken, ook
niet om vast te stellen dat zij niet meer bevoegd is. (Artt. 226, 227 en 479 Sv.)
10º Het middel dat aanvoert dat de raadkamer zich niet uitspreekt over de procedurele
afwikkeling van de zaak, al was het gegrond, tast de regelmatigheid van de beslissing
1 Zie Cass., 12 nov. 2003, A.R. P.03.1248.F, nr. 567.
2 Zie Cass., 13 juni 2001, A.R. P.01.0407.F, nr. 354; 26 sept. 2001, A.R. P.01.1040.F, nr. 499.
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van de kamer van inbeschuldigingstelling niet aan en is, aldus, niet ontvankelijk.
(D.)

ARREST

(A.R. P.04.1612.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 3 december 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Tussenvordering tot inschrijving wegens valsheid
Overwegende dat niet de beschikking van de raadkamer maar het bestreden arrest uitspraak doet over de verdere vrijheidsberoving van eiser; dat het bestreden
arrest evenmin berust op deze beschikking;
Overwegende dat de valsheidsvordering die alleen gericht is tegen een beschikking van de raadkamer die voor de oplossing van het cassatieberoep geen
belang vertoont, niet ontvankelijk is;
B. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat in de gevallen waar voorrang van rechtsmacht geldt, alleen
de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet over de handhaving van de
voorlopige hechtenis; dat deze bevoegdheid niet enkel geldt ten aanzien van de
verdachte die geniet van voorrang van rechtsmacht, maar op grond van samenhang ook ten aanzien van de andere verdachten die het voorwerp uitmaken van
hetzelfde strafonderzoek; dat de omstandigheid dat het aanhoudingsbevel dat wegens de omstandigheden volgens de gewone bevoegdheidsregels verleend werd
door een onderzoeksrechter en niet door een wegens de voorrang van rechtsmacht aangewezen magistraat, hieraan niet afdoet;
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling onaantastbaar oordeelt
dat er samenhang bestaat tussen de vervolging ingesteld tegen een verdachte die
geniet van voorrang van rechtsmacht en andere verdachten; dat daartoe niet vereist is dat de zaken met betrekking tot de voorlopige hechtenis van deze verschillende categorieën van verdachten voor haar gelijktijdig aanhangig zijn;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat vermits de kamer van inbeschuldigingstelling te dezen uitsluitend bevoegd is om over de voorlopige hechtenis uitspraak te doen, deze enkel voor haar aanhangig is en de raadkamer zich daarover niet hoeft uit te spre-
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ken, ook niet om vast te stellen dat zij niet meer bevoegd is;
Dat het middel dat aanvoert dat de raadkamer zich niet uitspreekt over de procedurele afwikkeling van de zaak, al was het gegrond, de regelmatigheid van de
beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling niet aantast;
Dat het middel in zoverre niet tot cassatie kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;
2. Tweede middel
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiser voor de kamer van inbeschuldigingstelling heeft aangevoerd dat
hij het dossier niet heeft kunnen raadplegen;
Dat het middel nieuw, mitsdien niet ontvankelijk is;
C. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
21 december 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. J. Verstraete, Antwerpen en H. Vandenberghe, Brussel.

Nr. 624
2° KAMER - 22 december 2004

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — ALLERLEI - MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT - BEDRIEGLIJK
ONVERMOGEN - ARTIKEL 490BIS SW. - AARD VAN HET MISDRIJF.
2º MISDRIJF — SOORTEN — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND MISDRIJF BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN.
3º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — STUITING - MEERDERE DADERS
- HANDELINGEN DIE PERSOONLIJK TEN LASTE KUNNEN WORDEN GELEGD - AANVANG VAN DE
VERJARINGSTERMIJN - BEPALING.
1º en 2° Het wanbedrijf organisatie van bedrieglijk onvermogen is een aflopend misdrijf; het
is evenwel een voortgezet misdrijf wanneer de dader door nieuwe handelingen volhardt
in het onttrekken van zijn vermogen aan het onderpand van zijn schuldeisers1. (Art.
490bis Sw.)
1 Cass., 23 dec. 1986, A.R. 613, nr. 255; 8 juni 1988, A.R. 6644, nr. 615; 27 april 1993, A.R. 6074,
nr. 202; T. AFSCHRIFT en V.-A. DE BRAUWERE, Manuel de droit pénal financier, Brussel, Kluwer, 2001,
nr. 823.
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3º Het is niet tegenstrijdig te oordelen dat de strafvordering t.a.v. een verdachte niet is
verjaard om redenen die verband houden met zijn eigen handelingen van deelneming,
maar dat die strafvordering, wat dezelfde misdrijven betreft, wel is verjaard t.a.v. andere
verdachten, aangezien zij geen mogelijk strafbare handelingen hebben gesteld die hen
persoonlijk ten laste kunnen worden gelegd na een tijdstip dat ver genoeg in het verleden
ligt om de vaststelling van de verjaring van de hun betreffende feiten te verantwoorden2.
(S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1341.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 13 september 2004 is gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstel-ling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert een middel aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het arrest het hoger beroep ontvankelijk maar niet-gegrond
verklaart dat eiser heeft ingesteld tegen de beslissing van de raadkamer, waarvoor hij het verval van de strafvordering wegens verjaring had aangevoerd;
Overwegende dat eiser vervolgd wordt doordat hij, met name, tussen 1 mei
1988 en 21 februari 2003, datum van de vordering van de procureur des Konings, zijn bedrieglijk onvermogen had georganiseerd; dat hij betoogt dat de kamer van inbeschuldigingstelling haar beslissing niet kon gronden op een veronderstelling om daaruit af te leiden dat er nog strafbare handelingen werden gesteld op het ogenblik van haar beslissing; dat hij meent dat het laatste strafbare
feit dat in de vordering van het openbaar ministerie in aanmerking is genomen,
dagtekent van 19 maart 1996 en dat de laatste verjaringsstuitende handeling is
gesteld op 6 juni 2000;
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van artikel
149 van de Grondwet, dat niet van toepassing is op onderzoeksgerechten, faalt
naar recht;
Overwegende dat het wanbedrijf bedrieglijke organisatie van onvermogen een
aflopend misdrijf is; dat het evenwel een voortgezet misdrijf is wanneer de dader
door nieuwe handelingen volhardt in het onttrekken van zijn vermogen aan het
onderpand van zijn schuldeisers;
Overwegende dat het niet tegenstrijdig is enerzijds te beslissen dat het misdrijf
bedrieglijke organisatie van onvermogen een aflopend misdrijf is en dat dit, onder bepaalde voorwaarden, kan worden voortgezet door nieuwe handelingen, en
2 Cass., 22 feb. 1994, A.R. 6721, nr. 86; 1 maart 1994, A.R. P.93.0253.N, nr. 104.
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anderzijds door een onaantastbare beoordeling te oordelen dat alle, aan eiser ten
laste gelegde feiten de voortgezette uiting van hetzelfde opzet zouden zijn en dat
"verscheidene verhoren, onderzoeken en deskundigenonderzoeken het vermoeden kunnen wekken" dat er "tot op heden" strafbare handelingen worden verricht; dat de formulering van de kamer van inbeschuldigingstelling wat dat betreft rekening houdt met het feit dat ze niet bevoegd is om te beslissen dat de feiten bewezen zijn;
Overwegende dat het evenmin tegenstrijdig is te oordelen dat de strafvordering
ten aanzien van eiser om de voormelde redenen niet is verjaard, maar dat ze,
voor dezelfde misdrijven, ten aanzien van de andere inverdenking-gestelden wel
is verjaard, wegens de lange tijd die verstreken is sinds de handelingen die aan
laatstgenoemden ten laste kunnen worden gelegd;
Dat het middel wat dat betreft niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
22 december 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat: mr. J.-P. Bours, Luik.

Nr. 625
1° KAMER - 23 december 2004

VERVOER — GOEDERENVERVOER — SPOORVERVOER - C.I.V.-VERDRAG - KOFFER VERDWIJNING - BEWAKING - VERPLICHTING VOOR DE REIZIGER - GEEN FOUT - VERGOEDING.
Het arrest dat eerst vermeldt dat de reizigers, met toepassing van art. 15, §5 C.I.V.verdrag, hun koffer dienden te bewaken, wat zij op die plaats gemakkelijk konden doen,
en vervolgens beslist dat zij door de N.M.B.S. vergoed kunnen worden op grond dat men,
in de omstandigheden van het geval, niet kan oordelen dat hun vertrouwen een fout zou
zijn die hen belet hun rechtsmiddel tegen de N.M.B.S. in te stellen, verantwoordt zijn
beslissing niet naar recht. (Art. 15, §5 Verdrag van 9 mei 1980 betreffende het
internationaal spoorwegvervoer (COTIF), met als bijvoegsel A, de Uniforme Regelen
betreffende de overeenkomst van internationaal spoorwegvervoer van reizigers en
bagage (CIV))
(N.M.B.S. T. S. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0303.F)
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest dat op 18 januari 2004 door het
Hof van Beroep te Brussel is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 15, §5 van het verdrag van 9 mei 1980 betreffende de
uniforme regelen betreffende de overeenkomst van internationaal spoorwegvervoer van reizigers en bagage, dat aanhangsel A vormt van het verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer, opgemaakt te Bern en goedgekeurd bij de
wet van 25 april 1983, het zogenaamde C.I.V.-verdrag, bepaalt dat de reiziger de
voorwerpen, die hij in het rijtuig meeneemt, zelf moet bewaken, behoudens indien dit niet mogelijk is, omdat hij zich in een in §1 bedoeld rijtuig van een speciaal type bevindt;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het voornoemde C.I.V.-verdrag "te
dezen de betrekkingen regelt tussen de partijen die door een overeenkomst van
internationaal spoorwegvervoer over twee staten, België en Frankrijk, gebonden
zijn" en dat de verweerders hun koffer geplaatst hadden in een bergruimte die
"geen 'rijtuig was van een speciaal type' zoals een 'bagageruimte', in de zin van
artikel 15, §5, in fine van het C.I.V.(-verdrag)";
Overwegende dat het arrest vermeldt dat de verweerders "hun koffer dienden
te bewaken" en dat zij op die plaats "dat toezicht gemakkelijk konden uitoefenen" en vervolgens beslist dat de verweerders evenwel door eiseres voor het verlies van hun bagage vergoed kunnen worden op grond dat "men evenwel, in de
omstandigheden van het geval, niet kan oordelen dat de houding (van de verweerders), die weliswaar vol vertrouwen waren, een fout zou zijn die hen belet
hun rechtsmiddel tegen (eiseres) in te stellen";
Dat het arrest aldus niet naar recht verantwoord is;
Dat het onderdeel 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 uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
23 december 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
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Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Gryse en De Bruyn.

Nr. 626
1° KAMER - 24 december 2004

1º CASSATIEBEROEP — BELASTINGZAKEN — TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING — DUUR, BEGIN EN EINDE - BEGIN - KENNISGEVING VAN HET ARREST VENNOOTSCHAP IN VEREFFENING - MODALITEITEN.
2º INKOMSTENBELASTINGEN — VOORZIENING IN CASSATIE - TERMIJN AANVANG - KENNISGEVING VAN HET ARREST - VENNOOTSCHAP IN VEREFFENING - MODALITEITEN.
1º

en 2° De door de griffie gedane kennisgeving van het arrest inzake
inkomstenbelastingen, die de termijn voor het cassatieberoep doet lopen, kan aan een
vennootschap in vereffening niet alleen geldig worden gedaan op haar maatschappelijke
zetel, maar ook op het in het arrest opgegeven kantooradres van de vereffenaar. (Art.
388, tweede lid W.I.B. 1992)
(D.S. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. F.02.0064.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 april 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
IV. Beslissing van het Hof
Over het door verweerder opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid van
de voorziening: het verzoekschrift is laattijdig:
Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijke artikel 388, tweede lid
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), het verzoekschrift dat
vooraf aan de verweerder werd betekend en het exploot van de betekening ervan
ter griffie van het hof van beroep moeten worden afgegeven binnen een termijn
van drie maanden te rekenen van de kennisgeving van het arrest door de griffie
aan de in bedoeld arrest opgegeven woonplaats gedaan, een en ander op straffe
van verval;
Overwegende dat de in artikel 388, tweede lid van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 beoogde kennisgeving aan een vennootschap in vereffening, niet alleen geldig kan worden gedaan op haar maatschappelijke zetel, maar
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ook op het in het arrest opgegeven kantooradres van de vereffenaar;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat:
1. het exploot van betekening van het fiscaal verhaal als verzoeker vermeldt:
"de heer D.G., advocaat, met kantoor te ..., in zijn hoedanigheid van vereffenaar
van de naamloze vennootschap Vistimo, met maatschappelijke zetel te 8370
Blankenberge, Franchommélaan 120, bus 1/c";
2. het bestreden arrest als appellant vermeldt: "D.G., advocaat met kantoor te
..., handelend in zijn hoedanigheid van vereffenaar van NV Vistimo met zetel te
8370 Blankenberge, Franchommélaan 120, bus 1/c";
3. de kennisgeving van het bestreden arrest plaatsvond op 3 mei 2002 aan de
heer G.D., vereffenaar van de NV Vistimo, te ...;
4. het verzoekschrift aan verweerder werd betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot van 3 september 2002 en ter griffie van het Hof van Beroep te Gent werd
neergelegd op 9 september 2002;
Dat de griffie van het bestreden arrest rechtsgeldig kennis heeft gegeven door
dit toe te zenden aan het in het bestreden arrest opgegeven kantooradres van eiser, die optrad als vereffenaar;
Dat deze kennisgeving de termijn voor het cassatieberoep heeft doen lopen;
Dat het cassatieberoep dat is ingesteld bij een verzoekschrift dat samen met het
exploot van betekening is neergelegd meer dan drie maanden na de kennisgeving
van het bestreden arrest, laattijdig is;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
24 december 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Verbist en Claeys Boúúaert.

Nr. 627
1° KAMER - 24 december 2004

INKOMSTENBELASTINGEN — VOORZIENING VOOR HET HOF VAN
BEROEP - NIEUWE BEZWAREN - OVERTREDING VAN DE WET - BEGRIP.
Art. 377, tweede lid W.I.B. (1992), volgens hetwelk de eiser aan het hof van beroep nieuwe
bezwaren kan voorleggen voor zover zij onder meer een overtreding van de wet
inroepen, beperkt dat begrip niet tot bezwaren die betrekking hebben op het voorwerp
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van de oorspronkelijke betwisting1. (Art. 377, tweede lid W.I.B. 1992)
(BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën T. R.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal D. Thijs:
1. De fiscale betwisting over de aj. 1994 betreft de vraag of eiseres voor het eerst in
haar besluiten voor het hof van beroep vermocht aan te voeren dat het bedrag van 130.000
BEF dat zij ingevolge een verkeersongeval van de N.V. De Vaderlandsche ontving voor
een blijvende invaliditeit van 3% niet haalbaar was.
Het bestreden arrest oordeelt dat bedoelde nieuwe grief, welke niet voor de directeur
werd aangevoerd in de loop van de bezwaarprocedure, ontvankelijk is en gegrond, en
vernietigt op die grond de ambtshalve aanslag.
2. In het enig middel tot cassatie voert eiser schending aan van de artikelen 372, 375 en
377 van het W.I.B. 1992. Het gegeven dat er sprake is van een wetschending doet volgens
eiser geen afbreuk aan de wettelijke regeling dat het geschil voor het hof van beroep
beperkt is tot het oordeel omtrent de feitelijke gegevens die aan het oordeel omtrent de
feitelijke gegevens die aan het oordeel van de gewestelijke directeur werden
onderworpen. In casu, zo argumenteert eiser, beoordeelde het hof van beroep een feitelijk
gegeven, zijnde de vergoeding wegens blijvende invaliditeit, dat niet aan het oordeel van
de directeur werd onderworpen. "Door te beslissen dat er een overtreding van de wet heeft
plaatsgehad, heeft het hof van beroep bijgevolg het geschil, zoals dit werd voorgelegd aan
het oordeel van de gewestelijke directeur, uitgebreid met een nieuw feitelijk gegeven (…),
wat in strijd is met (voormelde) bepalingen zodat ten onrechte de vernietiging van de
aanslag werd uitgesproken".
3. Volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie in de periode vóór de Wet van 16
maart 1976 tot wijziging van de rechtspleging betreffende de geschillen inzake directe
belastingen kon het hof van beroep geen kennis nemen van de betwistingen die niet in het
bezwaarschrift werden ingeroepen en die niet ambtshalve door de directeur werden
onderzocht (Zie o.m. Cass., 16 sept. 1976, A.C. 1977, 57 en de noten 1 en 4; Cass., 17 okt.
1977, A.C. 1978, 215, noot 1. Er werd wel een uitzondering gemaakt voor grieven m.b.t.
de verjaring of het rechterlijk gewijsde of voor de grieven die wegens overmacht niet
vroeger konden ingeroepen worden).
De belastingplichtige kon derhalve niet voor het eerst voor het hof van beroep een
tevoren niet bestreden deel van de belasting aanvechten. Deze stelling steunde o.m. op de
overweging dat de saisine van het hof van beroep niet verder kon reiken dan deze van de
gewestelijke directeur.
4. De Wet van 16 maart 1976 maakte een uitzondering op deze regel door grieven die
niet in het bezwaarschrift werden ingeroepen en die niet ambtshalve door de directeur
werden onderzocht ontvankelijk te verklaren, in zoverre zij steunden op een overtreding
van de wet of een schending van een op straf van nietigheid voorgeschreven
procedurevorm. Artikel 278 WIB 1964 werd aangevuld met de volgende bepaling: “De
eiser mag aan het hof van beroep bezwaren onderwerpen die noch in het bezwaarschrift
werden geformuleerd, noch ambtshalve door de directeur werden onderzocht, voor zover
zij een overtreding van de wet of een schending van de op straf van nietigheid
voorgeschreven procedurevormen inroepen”.
De nieuwe grieven moeten wel worden geformuleerd in de voorziening of in een
geschrift dat, op straffe van verval, ter griffie van het hof van beroep moest worden
neergelegd binnen zestig dagen na neerlegging van het administratief dossier (artikel 279,
tweede lid W.I.B. 1964; thans artikel 378, tweede lid W.I.B. 1992).
1 Zie de conclusie van het O.M.
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5. De wetgever inspireerde zich bij de redactie van artikel 278, tweede lid W.I.B. 1964
(thans artikel 377, tweede lid W.I.B. 1992) op artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek,
dat in dezelfde bewoordingen handelt over de algemene bevoegdheid van het Hof van
Cassatie (Verslag DAMSEAUX, Parl. St. Kamer 1972-73, p. 3, nr. 423/2; Voorstel van wet
tot wijziging van de rechtspleging betreffende geschillen inzake directe belastingen –
Amendementen van de regering, Parl. St. Senaat 1972-73, p. 2, nr. 18; Zie nader P. VAN
ORSHOVEN, Behoorlijke rechtsbedeling bij geschillen over directe rijksbelastingen, Kluwer,
1987, 400 e.v.). In de parlementaire voorbereiding staat te lezen dat “er geen sprake is dat
de eiser het stadium van de voorziening in beroep mag afwachten om nieuwe bezwaren te
formuleren met betrekking tot bepaalde feitelijke gegevens van de door hem betwiste
aanslag, maar wel dat de eiser voor de eerste maal voor het hof van beroep bezwaren mag
inroepen die uitsluitend betrekking hebben op juridische punten die verband houden met
de uitlegging van de wetsbepalingen in kwestie of op een schending door de administratie
van op straf van nietigheid voorgeschreven vormen” (Parl. St. Senaat, 1072-1073, nr. 18,
2; Zie ook Parl. Hand. Senaat 25 okt. 1972, 131-133).
6. Uw Hof heeft over de ten dezen gestelde rechtsvraag reeds uitspraak gedaan in een
arrest van 29 november 1990. Toen was de vraag aan de orde of het verzoek tot
kwijtschelding van de opgelegde belastingverhogiongen dat voor het eerst in beroep werd
ingediend, zonder schending van artikel 278 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1964) door het hof van beroep ontvankelijk kon worden verklaard.
Uw Hof oordeelde dat het begrip “overtreding van de wet” in artikel 278, tweede lid
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) niet beperkt was tot bezwaren die
betrekking hebben op het voorwerp van de oorspronkelijke betwisting. Zo verkeert de
belastingplichtige in de mogelijkheid om een verzoek tot kwijtschelding van verhogingen
voor het eerst voor het Hof van Beroep aan te voeren.
In deze zaak voerde de Administratie aan dat het begrip “overtreding van de wet”
moest worden uitgelegd in het kader van de ratio legis van de wet van 16 maart 1976 tot
wijziging van de rechtspleging betreffende geschillen inzake directe belastingen, volgens
welke in beginsel geen nieuwe bezwaren mogen worden aangevoerd, en enkel doelt op de
overtredingen van de wet die betrekking hebben op de oorspronkelijke betwisting, zonder
dat nieuwe feiten buiten verband met die oorspronkelijke betwisting, voor het eerst voor
het Hof van Beroep kunnen worden aangevoerd. Het arrest van het Hof is duidelijk: een
dergelijk middel faalt naar recht (Cass., 29 november 1990, A.C. 1990-91, nr. 168; A.F.T.
1991, 238, noot W. D’HAESE). Het standpunt van het Hof vond bijval in de rechtsleer (Zie
P. BELLEN, “Fiscale bevoegdheid van het hof van beroep”, A.F.T. 1993, (15), 17).
In een arrest van 10 juni 1993 specifieerde Uw Hof dat artikel 278, tweede lid W.I.B.
1964 (artikel 377, tweede lid W.I.B. 1992) , “nu de tekst geen enkel onderscheid maakt,
niet alleen toepasselijk is wanneer het nieuwe bezwaar tegen de aanslag is gericht, die het
voorwerp van het bezwaar uitmaakt, maar ook wanneer het de beslissing van de directeur
zelf bekritiseert” (Cass., 10 juni 1993, A.C. 1993, nr. 278; zie ook Cass., 28 juni 1996,
A.C. 1996, nr. 268).
Uit dat arrest kan worden afgeleid dat het voor de toepassing van deze wetsbepaling
volstaat dat de nieuwe bezwaren gericht zijn tegen de betwiste aanslag.
7. De rechtspraak van Uw Hof, krachtens dewelke uit de artikelen 273, 276, 279 en 281
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen moet worden afgeleid dat de
belastingschuldige voor het hof van beroep geen bezwaren kan aanvoeren die berusten op
feiten die niet voor de directeur der belastingen zijn aangebracht (Cass., 20 juni 1986,
A.C. 1985-86, nr. 664; Cass., 8 februari 1990, A.C. 1989-90, nr. 356), is dan ook niet
toepasselijk indien de aangevoerde nieuwe bezwaren een overtreding van de wet of een
schending van de op straffe van nietigheid voorgeschreven procedurevormen tot voorwerp
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hebben.
Het is inderdaad zo dat de tekst van artikel 377, tweede lid W.I.B. 1992 niet stelt dat de
grieven die een overtreding van de wet of een schending van bedoelde procedurevormen
aanvoeren ook gestoeld moeten zijn op feiten die reeds in de bezwaarprocedure ter sprake
kwamen.
Anderzijds blijkt uit de reeds geciteerde parlementaire voorbereiding dat er geen sprake
is dat de belastingplichtige het stadium van de voorziening in beroep mag afwachten om
nieuwe bezwaren te formuleren met betrekking tot bepaalde feitelijke gegevens van de
door hem betwiste aanslag zonder het vereiste juridisch aanknopingspunt.
8. In casu stelt het hof van beroep terecht vast dat verweerster, door de nietbelastbaarheid van de litigieuze vergoeding in te roepen, een nieuwe grief aanvoert die
niet aan het oordeel van de gewestelijke directeur werd onderworpen, en die een
overtreding van de wet, meer bepaald van artikel 34, §1, 1° van het W.I.B. 1992 tot
voorwerp heeft. Na te hebben vastgesteld dat deze grief werd aangevoerd binnen de
termijn voorzien bij de artikelen 378, tweede lid en 381 van het W.I.B. 1992, konden de
appelrechters hieruit naar recht afleiden dat de grief ontvankelijk was.
Het middel dat ervan uitgaat dat artikel 377, lid 2 W.I.B. 1992 vereist dat de feitelijke
gegevens van het fiscaal dossier die voor de beoordeling van de door de belastingplichtige
voor het eerst voor het hof opgeworpen wetschending noodzakelijk zijn, voorafgaand aan
het oordeel van de gewestelijke directeur moeten onderworpen geweest zijn in het kader
van de bezwaarprocedure, faalt naar recht2.
Besluit: Verwerping.
ARREST

(A.R. F.02.0071.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 juni 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
2 Zie P. BELLEN, “Fiscale bevoegdheid van het hof van beroep in het licht van de recente cassatierechtspraak”, A.F.T. 1993, 15-22; C. BARBIER, “Deel XI. Beroepsprocedure en cassatie”, in Fiscale
rechtspraakoverzichten. Inkomstenbelastingen 1980-98, relevante pagina’s; C. CARDYN, H. DEPRET en
M. LOOCKX, Procédure fiscale contentieuse, Brussel, Bruylant, 1992 (relevante pagina’s);
I. CLAEYS BOÚÚAERT, “Wijziging van de rechtspleging betreffende geschillen inzake directe belastingen”, T.Not. 1977, 225-250; P. COOREMAN, “De procedure inzake directe belastingen en de rechten
van de belastingplichtige”, A.F.T. 1987, 97-105; M. DASSESSE, P. MINNE en R. FORESTINI, Droit fiscal.
Principes généraux et impôts sur les revenus, Brussel, Bruylant, 1996; M. LEVAUX "Griefs nouveaux
– Pièces nouvelles et caractère d’ordre public du droit fiscal", Act. Dr. 1996, 663-754 ; J.-P.
MAGREMANNE (e.a.), Le contentieux de l’impôt sur les revenus (relevante pagina’s); B. PEETERS en M.
VANDEN BROECK, “Onderzoek en procedure”, in Knelpunten in de fiscale rechtspraak, Antwerpen,
Kluwer, 1993 (relevante pagina’s);
N. PIROTTE, “L’adéquation du droit judiciaire privé au niveau procès fiscal en matière d’impôts sur les
revenus”, J.D.F. 1999, 129-142;
A. TIBERGHIEN, Handboek voor Fiscaal Recht, 1998, 554-557; R. TOURNICOURT, “Nieuwe grieven en
middelen: een oud zeer”, A.F.T. 1981, 162-168; H. VANDEBERGH, “De bevoegdheid van de rechtbank
in een fiscaal geding: moet de rechter ambtshalve grieven tegen een aanslag inroepen ?”, T.F.R.
2000, 715-722; P. VAN ORSHOVEN, Behoorlijke rechtsbedeling bij geschillen over directe
rijksbelastingen (relevante pagina’s), Kluwer, Antwerpen, 38O-417; P. VAN ORSHOVEN, “Deel IV.
Gerechtelijke geschillenregeling”, in De hervorming van de fiscale procedure, Antwerpen, Maklu,
1999, 205-275.

Nr. 627 - 24.12.04

HOF VAN CASSATIE

2119

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 372, 375 en 377 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992),
zoals die van toepassing waren voor het aanslagjaar 1994.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt vast dat verweerster in het inleidend verzoekschrift aanvoert
dat de uitbetaling ten bedrage van 120.000 BEF die zij ingevolge verkeersongeval van de
NV De Vaderlandsche ontving voor een blijvende invaliditeit van 3 pct., niet belastbaar
is.
Bovendien stelt het bestreden arrest dat het een nieuwe grief betreft die niet aan het
oordeel van de gewestelijk directeur werd onderworpen; dat mogelijks bij het onderhoud
dat de gevolmachtigde van de eiseres op 3 mei 1996 met de controleambtenaar had (zie
stuk 63) ter sprake is gekomen dat het bedrag van de vergoeding niet 130.000 BEF, zoals
in het bericht van wijziging van aangifte opgenomen, maar 120.000 BEF bedroeg, maar er
blijkt niet dat de niet-belastbaarheid van dergelijke vergoeding ooit aan bod kwam.
Het bestreden arrest besluit tenslotte dat door de niet-belastbaarheid van dergelijke vergoeding in te roepen de eiseres een overtreding van de wet, meer bepaald van artikel 34,
§1, 1 WIB 1992 aanvoert, dat deze grief verder werd aangevoerd binnen de termijn voorzien bij de artikelen 378, tweede lid en 381 WIB 1992 en dat de grief ontvankelijk is.
Grieven
Overeenkomstig artikel 377, tweede lid van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
mag de eiser aan het hof van beroep bezwaren onderwerpen die noch in het bezwaarschrift werden geformuleerd, noch ambtshalve door de directeur of door de door hem gedelegeerde ambtenaar werden onderzocht, voor zover zij een overtreding van de wet of
een schending van de op straf van nietigheid voorgeschreven procedurevormen aanvoeren. Het eerste lid van voormeld artikel bepaalt dat tegen beslissingen van de directeurs
der belastingen of van zijn gedelegeerde ambtenaar hoger beroep kan worden ingesteld bij
het hof van beroep. Bezwaarschriften mogen slechts worden aangevuld met nieuwe
schriftelijke geformuleerde bezwaren zolang geen beslissing is gevallen (artikel 372 WIB
1992) en de directeur doet uitspraak bij met redenen omklede beslissing nopens de bezwaren aangevoerd door de belastingschuldige (artikel 375 WIB 1992).
Uit de samenlezing van bovenvermelde artikelen moet worden afgeleid dat de belastingschuldige voor het hof van beroep geen bezwaren kan aanvoeren die berusten op feiten die niet voor de directeur der belastingen zijn aangebracht (zie Cass. 8 februari 1990,
Arr. Cass. 1989-1990, 756).
Een grief moet worden aangemerkt als zijnde niet aan de directeur voorgelegd wanneer
hij betrekking heeft op een belastbaar feit waaromtrent voor de directeur geen geschil aanhangig is gemaakt of door hem geen beslissing is genomen, waarbij als belastbaar feit
moet worden beschouwd niet de grondslag van de aanslag in zijn geheel, maar elk zelfstandig onderdeel daarvan afzonderlijk (Cass. 27.09.1991, Arr. Cass. 1991-1992, 104;
Cass. 18.10.1985, Arr. Cass. 1985-1986, 222).
In casu stelt het hof van beroep vast dat de grief met betrekking tot de vergoeding wegens blijvende invaliditeit een nieuwe grief is die niet aan het oordeel van de gewestelijke
directeur werd onderworpen en dat mogelijks bij het onderhoud dat de gevolmachtigde
van de belastingplichtige op 3 mei 1996 (met ander woorden vóór het indienen van het
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bezwaarschrift van 23 december1996) met de controleambtenaar had ter sprake is gekomen dat het bedrag van de vergoeding niet 130.000 BEF maar 120.000 BEF bedroeg.
Hieruit volgt dat het hof van beroep de artikelen 372, 375 en 377 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (1992) schendt door te beslissen dat door de niet-belastbaarheid
van de vergoeding in te roepen, een overtreding van de wet wordt aangevoerd en om deze
reden de ontvankelijkheid van deze grief uit te spreken, schendt het hof bijgevolg de artikelen 372, 375 en 377 WIB 1992.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 377, tweede lid van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1992), de eiser aan het hof van beroep bezwaren mag onderwerpen die noch in het bezwaarschrift werden geformuleerd, noch ambtshalve door de directeur werden onderzocht, voor zover zij een overtreding van de
wet of een schending van de op straf van nietigheid voorgeschreven procedurevormen inroepen;
Dat het begrip overtreding van de wet in voormeld artikel niet beperkt is tot
bezwaren die betrekking hebben op het voorwerp van de oorspronkelijke betwisting;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat:
1. verweerster in het inleidend verzoekschrift aanvoert dat de uitbetaling ten
bedrage van 120.000 BEF die zij ingevolge een verkeersongeval van de NV De
Vaderlandsche ontving voor een blijvende invaliditeit van 3 pct., niet belastbaar
is;
2. het een nieuwe grief betreft die niet aan het oordeel van de gewestelijke directeur werd onderworpen;
3. mogelijks bij het onderhoud dat de gevolmachtigde van de verweerster op 3
mei 1996 met de controleambtenaar had ter sprake is gekomen dat het bedrag
van de vergoeding niet 130.000 BEF, zoals in het bericht van wijziging van aangifte opgenomen, maar 120.000 BEF bedroeg, maar niet blijkt dat de niet-belastbaarheid van dergelijke vergoeding tijdens de bezwaarfase ooit aan bod kwam;
4. door de niet-belastbaarheid van dergelijke vergoeding in te roepen verweerster een overtreding van de wet, meer bepaald van artikel 34, §1, 1° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) aanvoert;
5. deze grief verder werd aangevoerd binnen de termijn voorzien bij de artikelen 378, tweede lid en 381 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1992);
Dat de appèlrechters op grond hiervan oordelen dat de grief ontvankelijk is;
Dat zij aldus hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
24 december 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
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ver: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal.

Nr. 628
2° KAMER - 28 december 2004

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BEWAKINGSMAATREGEL - TELEFOONTAP PERSONEN WAARVAN WORDT VERMOED DAT ZIJ GEREGELD IN VERBINDING STAAN MET EEN
VERDACHTE - PRECIES FEIT - BEGRIP.
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BEWAKINGSMAATREGEL - TELEFOONTAP SUBSIDIARITEITSVEREISTE - OMVANG - VASTSTELLING T.A.V. DE VERDACHTE.
3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - VOORLOPIGE HECHTENIS - ONDERZOEKSGERECHT - TOEPASSING.
4º GRONDWET — GRONDWET 1831 (ART. 1 TOT 99) — ART. 97 (THANS 149) ONDERZOEKSGERECHTEN - TOEPASSING.
5º VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - ONDERZOEKSGERECHTEN BESCHIKKING WAARBIJ EEN DERDE KAN WORDEN AFGELUISTERD - REGELMATIGHEID - MOTIVERING.
1º Het begrip "precieze feiten" op grond waarvan de bewakingsmaatregel van artikel 90ter
Sv. kan worden bevolen ten aanzien van personen van wie wordt vermoed dat zij
geregeld in verbinding staan met de verdachte, staat niet gelijk met het begrip aanwijzing
van schuld. (Art. 90ter, §1, tweede lid Sv.)
2º Het arrest dat beslist dat de subsidiariteitsvereiste in artikel 90ter, §1 Sv., aanwezig is
ten aanzien van de verdachte zonder dat dit ook het geval is voor de derde die geregeld
met hem in verbinding staat, schendt de voormelde bepaling niet. (Art. 90ter, §1, tweede
lid Sv.)
3º Artikel 6.1 E.V.R.M. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak
doen over de voorlopige hechtenis1. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
4º Artikel 97 G.W. 1831 is niet van toepassing op de motivering van de beslissingen van de
onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de voorlopige hechtenis. (Art. 97 G.W.
1831)
5º Het arrest is regelmatig met redenen omkleed en naar recht verantwoord wanneer het
beslist dat het bevelschrift, dat zegt dat een derde, die ervan verdacht wordt geregeld in
verbinding te staan met een verdachte, kan worden afgeluisterd, geldig is en het recht
van verdediging van die derde is geëerbiedigd als dat bevelschrift het precieze feit
vermeldt waardoor die verbinding kan worden vermoed.
(K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1647.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 10 december 2004 op ver1 Cass., 16 feb. 2000, A.R. P.00.0226.F, nr. 130.
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wijzing is gewezen door het Hof van Beroep te Bergen, ten gevolge van een arrest van 1 december 2004 van het Hof.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert drie middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
(...)
Over het tweede middel:
Overwegende dat, krachtens artikel 90quater, §1, tweede lid, 1° van het Wetboek van Strafvordering, de beschikking die genomen wordt met toepassing van
artikel 90ter, op straffe van nietigheid, met name de aanwijzingen en de concrete
feiten, eigen aan de zaak, moet vermelden die het afluisteren van de telefoon
wettigen;
Dat artikel 90ter, §1, eerste lid, inzonderheid de vermelding van ernstige aanwijzingen vereist, op grond waarvan kan worden aangenomen dat het feit dat bij
de onderzoeksrechter aanhangig is gemaakt, een van de in §2 opgesomde misdrijven vormt;
Dat, krachtens §1, tweede lid van datzelfde artikel, de bewakingsmaatregel kan
worden bevolen, hetzij ten aanzien van een persoon die op grond van precieze
aanwijzingen ervan wordt verdacht het strafbare feit te hebben gepleegd, hetzij
ten aanzien van een persoon van wie op grond van precieze feiten wordt vermoed dat hij geregeld in verbinding staat met de persoon op wie een verdenking
rust;
Overwegende dat het begrip "precies feit" niet gelijkstaat met het begrip aanwijzing van schuld;
Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat de beschikking van 17 maart
2004 van de onderzoeksrechter de aanwijzingen vermeldt op grond waarvan
G.D. kan worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, met diefstal van motorvoertuigen als doel;
Overwegende dat die beschikking tevens melding maakt van inlichtingen, volgens welke eiser en zijn broer de voertuigen "zouden stelen" voor G.D.;
Overwegende dat die vermelding de bij wet vereiste vermelding vormt van het
precieze feit, op grond waarvan de onderzoeksrechter het bestaan van geregelde
gesprekken tussen eiser en de verdachte heeft kunnen vermoeden;
Overwegende dat, in tegenstelling tot wat het middel betoogt, niet blijkt dat
het afluisteren van de telefoon zou zijn voorgeschreven met het oog op de toekomst, aangezien de beschikking berust op inlichtingen die de onderzoeksmagistraat vooraf heeft verzameld over het bestaan van een criminele organisatie;
Overwegende, tenslotte, dat de beschikking van 17 maart 2004 vermeldt "dat
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de lokalisatie van de woonplaats en de loodsen [van de verdachte] de klassieke
middelen van vaste of mobiele bewaking onmogelijk maakt";
Dat het arrest artikel 90ter, §1 van het Wetboek van Strafvordering niet
schendt door te beslissen dat de door die bepaling vereiste subsidiariteitsvoorwaarde kan worden vastgesteld ten aanzien van de verdachte, zonder dat dit tevens het geval moet zijn ten aanzien van de derde, van wie vermoed wordt dat
hij geregeld met die verdachte contact heeft;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel:
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van artikel
6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, faalt naar recht, aangezien die bepaling niet van toepassing is
op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen inzake voorlopige hechtenis;
Overwegende dat artikel 97 van de Grondwet geen betrekking heeft op de motivering van de beslissingen van de onderzoeksgerechten die uitspraak doen inzake voorlopige hechtenis; dat het middel in zoverre tevens faalt naar recht;
Overwegende dat het bestreden arrest, om te beslissen dat de beschikking van
17 maart 2004 regelmatig is, vermeldt dat die beschikking melding maakt van de
ernstige aanwijzingen "op grond waarvan kan worden besloten dat het in de artikelen 324bis en [324]ter van het Strafwetboek bedoelde misdrijf is gepleegd, en,
bijgevolg, van de naleving van het evenredigheidsbeginsel en van de subsidiariteitsvereiste van de afluistermaatregel; dat [eiser], in het kader van het aldus bevolen afluisteren van de telefoon, slechts een persoon is van wie, op grond van
precieze feiten, wordt vermoed dat hij geregeld contact heeft met een verdachte,
G.D."; dat het arrest eraan toevoegt dat "het bijgevolg zonder belang is 'de inlichtingen over talrijke transacties over voertuigen, die in het kader van de eerste
twee telefoontaps zijn verkregen na te trekken'; dat [eisers] recht van verdediging
derhalve niet is miskend";
Dat het arrest aldus oordeelt dat het voor de geldigheid van de beschikking, die
het bevel geeft een derde af te luisteren die vermoed wordt geregeld contact te
hebben met een verdachte, en voor de eerbiediging van het recht van verdediging
van die derde voldoende is dat die beschikking het precieze feit vaststelt op
grond waarvan dat contact kan worden vermoed;
Dat het arrest aldus antwoordt op de conclusie waarin eiser aanvoerde dat hij
geen verweer had kunnen voeren tegen de gegevens die verkregen zijn ten gevolge van de "verschillende contacten" die de onderzoekers hadden gelegd en waarin eiser de appèlrechters verweet de regelmatigheid van de rechtspleging niet te
hebben onderzocht;
Dat de appèlrechters aldus hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en
naar recht verantwoorden;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
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OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
28 december 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. B. Popijn, Bergen.

Nr. 629
2° KAMER - 28 december 2004

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ART. 149 ONDERZOEKSGERECHTEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TOEPASSING.
2º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BETROKKENE IN VRIJHEID GESTELD - VERIFICATIES.
3º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - VEROORDELING IN HET
BUITENLAND TOT EEN ENKELE STRAF VOOR VERSCHILLENDE MISDRIJVEN - TENUITVOERLEGGING
VOOR WAT DE OPLICHTING BETREFT.
4º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING IN
BELGIË VAN EEN VEROORDELING IN HET BUITENLAND - ONTBREKENDE WETGEVING - WEIGERING
VAN TENUITVOERLEGGING OF GROND OM DE UITSPRAAK AAN TE HOUDEN.
1º Artikel 149 G.W. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen
over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel1. (Art. 149 G.W. 1994)
2º Wanneer de persoon waarop het Europees aanhoudingsbevel betrekking heeft in
vrijheid is gesteld, dient de rechter de wettigheid van de omstandigheden van de
aanhouding niet meer na te gaan. De kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak
moet doen over de eigenlijke tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel,
dient bijgevolg, overeenkomstig artikel 17, §4 wet 19 december 2003, alleen nog het
toezicht bepaald in artikel 16, §1, tweede lid van voormelde wet uit te oefenen. (Artt. 17,
§4 en 16, §1, tweede lid Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel)
3º Naar recht verantwoord is de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling
waarbij zij voor de oplichting de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel
beveelt, terwijl de betrokkene in Frankrijk tot een enkele straf van vijf jaar was
veroordeeld wegens oplichting en het niet naleven van de aangifteverplichting bepaald in
artikel 464 Douanewetboek inzake de overdracht van geldsommen, effecten of waarden
naar of uit het buitenland; artikel 465 Franse douanewetboek bestraft immers de inbreuk
op artikel 464 alleen met geldboetes en inbeslagneming.
4º Aanvoeren dat de wetgeving ontbreekt die de tenuitvoerlegging in België mogelijk maakt
van de buitenlandse veroordeling, maakt geen grond van weigering tot tenuitvoerlegging
van het Europees aanhoudingsbevel uit, noch een grond tot opschorting van de
uitspraak.
(L.)

1 Cass., 26 mei 2004, A.R. P.04.0779.F, nr. 287.
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1665.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 16 december 2004 onder
het nummer 3303 is gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert drie 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 middel, in zoverre het de schending aanvoert van artikel
149 van de Grondwet, dat niet van toepassing is op de onderzoeksgerechten die
uitspraak doen over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel,
faalt naar recht;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat "de overschrijding van de termijn, bepaald in artikel 16, §1 van de wet van 19 december 2003, geen grond is om de
tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel te weigeren; dat de nietnaleving van de in artikel 16 van de wet bepaalde termijn de invrijheidstelling
van de betrokkene meebrengt bij beslissing van de onderzoeksrechter, tenzij het
openbaar ministerie hoger beroep instelt; dat de gronden tot weigering van tenuitvoerlegging zijn opgenomen in de artikelen 4 tot 6 [van de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel]; dat er te dezen geen enkele weigeringsgrond bestaat, noch verplicht, noch facultatief, [en] dat, voor het
overige, alle bij [de voormelde wet] bepaalde vormvereisten zijn nageleefd";
Dat de appèlrechters aldus oordelen dat zij, aangezien eiser was vrijgelaten, alleen nog de middelen betreffende de eigenlijke tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel dienden te onderzoeken;
Dat zij door die overwegingen antwoorden op de conclusie waarin eiser betoogde dat de voorwaarden voor zijn aanhouding in strijd waren met de voormelde wet en dat ze op zijn minst een rechtsmisbruik vormden en zijn recht van verdediging miskenden;
Overwegende, voor het overige, dat wanneer de in het aanhoudingsbevel bedoelde persoon is vrijgelaten, de rechter de voorwaarden van zijn aanhouding
niet meer hoeft na te gaan;
Dat de kamer van inbeschuldigingstelling die alleen uitspraak diende te doen
over de eigenlijke tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel, overeenkomstig artikel 17, §4 van de voormelde wet, alleen nog het onderzoek, bedoeld in artikel 16, §1, tweede lid van die wet, diende te verrichten;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
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Over het tweede middel:
Overwegende dat het middel het arrest verwijt de tenuitvoerlegging van het
Europees aanhoudingsbevel te bevelen wat betreft de oplichting, terwijl de Franse beslissing waarop het aanhoudingsbevel gegrond is, eiser heeft veroordeeld tot
één enkele gevangenisstraf van vijf jaar wegens oplichting en niet-naleving van
de aangifteverplichting, voorgeschreven bij artikel 464 van het Franse douanewetboek inzake de overdracht van bedragen, effecten of waardepapieren naar of
uit het buitenland;
Dat het middel berust op de bewering dat eiser "geen enkele waarborg geniet
dat een straf wegens niet-aangegeven overdracht van effecten of waardepapieren
niet zal worden uitgevoerd [en] dat, aangezien het één enkele straf betreft, het
gedeelte van de straf dat van toepassing is op het misdrijf oplichting niet van de
volledige straf kan worden losgemaakt";
Overwegende dat artikel 465 van het Franse douanewetboek het in artikel 464
bepaalde misdrijf echter alleen straft met geldboeten en verbeurdverklaringen,
straffen die overigens ook aan eiser zijn opgelegd;
Dat de gevangenisstraf waartoe hij is veroordeeld bijgevolg in Frankrijk alleen
voor oplichting kan worden tenuitvoergelegd;
Dat het middel, dat uitgaat van het tegenovergestelde, faalt naar recht;
Over het derde middel:
Overwegende dat het middel, in zoverre het zich beroept op, enerzijds, de miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van
verdediging, zonder te preciseren waarin die miskenning zou bestaan, en, anderzijds, de schending van artikel 4 van de wet van 19 december 2003, een bepaling
die geen verband houdt met de vermelde grief, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, voor het overige, in tegenstelling tot wat het middel voorhoudt, het beweerde ontbreken van een wettelijke regeling die de tenuitvoerlegging in België van een buitenlandse veroordeling mogelijk maakt, noch een
grond van weigering van tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel
vormt, noch een grond is om de uitspraak aan te houden;
Dat het middel wat dat betreft faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
28 december 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. L. Van Damme, Brussel.

