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Nr. 64
2° KAMER - 1 februari 2005

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - ART. 2 STRAFWETBOEK TOEPASSINGSGEBIED.
2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - NIEUWE BEVEILIGINGSMAATREGEL GEVOLG.
3º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ART. 38 –
ART. 38, §4 - VERVAL VAN HET RECHT EEN VOERTUIG TE BESTUREN - HERSTEL - VERPLICHTING
DE OPGELEGDE ONDERZOEKEN TE ONDERGAAN - AARD VAN DEZE MAATREGEL.
1º en 2° Artikel 2 Strafwetboek, dat in zijn geheel de werking van de strafwet in de tijd
regelt, heeft alleen betrekking op de eigenlijke straffen en niet op
beveiligingsmaatregelen, die de bescherming van het algemeen belang beogen; de
rechter moet dergelijke maatregelen toepassen vanaf het ogenblik dat de wet die ze
bepaalt in voege treedt1.
3º De verplichting de in artikel 38, §3, 3° en 4° Wegverkeerswet voorgeschreven
geneeskundige en psychologische onderzoeken te hebben onderdaan alvorens het
herstel in het recht tot sturen te bekomen is geen bijkomende straf, maar een
beveiligingsmaatregel2. (Artt. 38, §3, 3° en 4° en §4, vierde lid Wegverkeerswet)
(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUGGE T. L.)

ARREST

(A.R. P.04.1676.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 26 november 2004 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een verzoekschrift een middel voor. Dit verzoekschrift is aan dit
arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
Overwegende dat artikel 2, eerste lid Strafwetboek bepaalt dat geen misdrijf
kan worden gestraft met straffen die bij de wet niet waren gesteld voordat het
1 Zie Cass., 26 feb. 1934, Pas. 1934, I, 180; 21 juni 1965, Pas. 1965, I, 1149; 22 nov. 1977, A.C.
1978, 335; L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch Strafrecht, Acco Leuven-Amersfoort
1990, p. 131, nr. 175; C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en Strafprocesrecht, Maklu 1998, 91.
2 Cass., 7 okt. 1980, A.R. 6027, A.C. 1980-81, 128; 6 okt. 1998, A.R. P.97.1069.N, nr. 431.

274

HOF VAN CASSATIE

1.2.05 - Nr. 64

misdrijf werd gepleegd;
Overwegende evenwel dat artikel 2 Strafwetboek dat in zijn geheel de werking
van de Strafwet in de tijd regelt, alleen betrekking heeft op straffen en niet op beveiligingsmaatregelen die de bescherming van het algemeen belang beogen; dat
de rechter die maatregelen moet toepassen vanaf het ogenblik dat de wet die ze
bepaalt, in werking treedt;
Overwegende dat, krachtens artikel 38, §4, vierde lid Wegverkeerswet, in werking getreden met ingang van 1 maart 2004, in geval van overtreding van, onder
meer, artikel 35 (nieuw) Wegverkeerswet, het herstel in het recht tot sturen afhankelijk moet worden gemaakt van het slagen voor een geneeskundig en psychologisch onderzoek;
Overwegende dat een dergelijk verbod om een voertuig te besturen alvorens de
opgelegde onderzoeken te hebben ondergaan, een beveiligingsmaatregel is en
geen bijkomende straf;
Overwegende dat het vonnis, deels met bevestiging, deels met wijziging van
het beroepen vonnis, verweerder wegens de feiten van de telastleggingen A (alcoholtintoxicatie) en B (dronkenschap aan het stuur) samen, gepleegd op 23 oktober 2003, veroordeelt tot een geldboete van 200 euro, verhoogd met 40 opdeciemen en gebracht op 1000 euro of een vervangend rijverbod van een maand
met gedeeltelijk uitstel van uitvoering van die straf en tot een rijverbod van een
maand "zonder welk onderzoek ook";
Overwegende dat de appèlrechters, in zoverre zij bij de bepaling van de aan
verweerder op te leggen straf en maatregelen terecht artikel 35 (nieuw) Wegverkeerswet toepassen, daarbij ook zeggen dat de krachtens artikel 38, §4, vierde lid
Wegverkeerswet verplicht uit te spreken onderzoeken niet kunnen worden toegepast omdat het een straf betreft die niet bij wet was gesteld voordat het misdrijf
werd gepleegd;
Overwegende dat de appèlrechters zodoende de beslissing dat het uitgesproken
rijverbod wordt opgelegd zonder geneeskundig en psychologisch onderzoek, niet
naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
B. Ambtshalve onderzoek van het overige 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,
Vernietigt het vonnis in zoverre dit het herstel van het recht tot sturen niet afhankelijk stelt van het slagen in een geneeskundig en een psychologisch onderzoek;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
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Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Kortrijk,
zitting houdend in hoger beroep.
1 februari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal.

Nr. 65
1° KAMER - 3 februari 2005

WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - CONTRACT - DESKUNDIGENVERSLAG NIEUWE WET - VEREISTE VAN OPENBARE ORDE - MISKENNING - GEVOLG.
De beslissing om een aannemingscontract te vernietigen en een deskundigenverslag af te
wijzen op grond dat een vereiste van openbare orde, gesteld bij een wetsbepaling die na
de sluiting en de uitvoering van voornoemd contract in werking is getreden, is niet naar
recht verantwoord1. (Art. 2 B.W.)
(S. T. V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0252.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 6 november 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan. Het is gesteld als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest verklaart de aannemingsovereenkomst die de partijen volgens het
bestek van 10 mei 1989 gesloten hebben en hetzelfde jaar hebben uitgevoerd, nietig, doet
uitspraak over de gevolgen van de nietigheid van de aannemingsovereenkomst en, na het
verslag van de deskundige Dochen te hebben afgewezen, stelt de per equivalent vastgestelde onderlinge restituties en de schadeloosstelling vast en veroordeelt eiser jegens verweerder tot betaling van het bedrag van 2.818,35 euro en de kosten.
De beslissing betreffende de nietigheid van de aannemings-overeenkomst steunt op de
1 Zie Cass., 19 sept. 2004, A.R. C.02.0282.N.
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volgende gronden:
Met toepassing van de wet van 10 februari 1998 (tot opheffing van de wet van 15 december 1970 op de uitoefening van beroepswerkzaamheden in de kleine en middelgrote
handels- en ambachtsondernemingen) vereist het beroep van aannemer, bestaande in het
aanbrengen van marmeren bedekkingen, het bezit van een vestigingsgetuigschrift;
(Verweerder) legt een brief voor, uitgaande van de dienst handelsberoepen en ambachten en van de organisatie van de Middenstand (van het ministerie van Middenstand en
Landbouw) volgens welke (eiser), voor zover die dienst bekend, niet beschikt over het
vestigingsgetuigschrift;
(Eiser) bewijst zijn toegang tot het beroep door zijn formulier over te leggen waaruit
blijkt dat hij ingeschreven is in het handelsregister te Nijvel, tevens legt hij een brief over
waarin hem de titel en de bronzen penning van laureaat van de arbeid in België wordt verleend (sector: nijverheid en ambachten van de bouw), alsook een door de gemeente Wauthier-Braine op 11 september 1969 uitgereikt attest waaruit blijkt dat hij de beroepswerkzaamheid van aannemer-tegelzetter uitoefent, en het bewijs van zijn inschrijving als aannemer (categorie 17: specialisatie: muur- en grondbedekking) bij het ministerie van Financiën, dat is een geheel van stukken waaruit niet blijkt dat hij over het wettelijk vereiste
vestigingsgetuigschrift beschikt;
tevergeefs voert hij aan dat het uitgevoerde werk geen bijzondere bekwaamheid 'als
marmerbewerker' vereiste, aangezien gebleken is dat de aangebrachte bedekking bestaat
uit travertijn marmer;
gelet op de bovenstaande gegevens staat het vast dat (eiser), zonder in het bezit te zijn
van het vereiste attest, een werkzaamheid heeft uitgeoefend die gereglementeerd is in het
algemeen belang;
de wetten die de uitoefening van een beroep in het algemeen belang reglementeren, raken de openbare orde (...);
aangezien de overeenkomst tussen de partijen een wetsbepaling van openbare orde
heeft geschonden, moet de overeenkomst, met toepassing van artikel 6 van het Burgerlijk
Wetboek, nietig worden verklaard".
De beslissing waarbij het verslag van de deskundige Dochen wordt afgewezen steunt
eveneens op de grond met name dat "de werkwijze van de deskundige te wensen overlaat;
dat daarenboven de van kracht zijnde reglementering kennelijk is miskend; dat het immers
vaststaat dat de deskundige niet heeft beseft dat het vestigingsgetuigschrift (om de overlegging waarvan hij werd verzocht) van openbare orde is en evenmin dat de regels voor
de goede uitvoering van de betegeling van de grond (aan de toepassing waarvan hij werd
herinnerd) deel uitmaken van de regels van de kunst die door een aannemer-marmerbewerker moeten worden gevolgd; dat het weliswaar niet de taak van een gerechtsdeskundige is in rechte uitspraak te doen, maar dat hij, om zijn opdracht naar behoren te kunnen
vervullen, op de hoogte dient te zijn van de elementaire regels van het beroep, daar hij de
technische kant van het met dat beroep verbonden werk dient te beoordelen".
Grieven
Het arrest van 27 maart 1997 stelt vast dat "(eiser) in 1989 volgens een bestek dat dagtekent van 10 mei 1989, tegelwerk heeft uitgevoerd in het in aanbouw zijnde pand (van
verweerder)", terwijl het bestreden arrest tevens gewag maakt "van tegelwerk (travertijn
marmer) dat door (eiser) is uitgevoerd".
1. Eerste onderdeel
Krachtens artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek beschikt de nieuwe wet alleen voor het
toekomende, behoudens bijzondere bepalingen.
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Artikel 58 van de programmawet tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap
van 10 februari 1998 bepaalt dat de Koning de datum van de inwerkingtreding vaststelt
van de bepalingen van deze wet, met uitzondering van artikel 26 dat uitwerking heeft vanaf de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad en ophoudt van kracht te zijn zes
maanden na deze datum.
Het koninklijk besluit van 21 oktober 1998 tot uitvoering van hoofdstuk I van titel II
van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap bepaalt dat die artikelen van kracht worden op 19 november 1998 met uitzondering van artikel 4, §1, dat van kracht werd op 1 januari 1999 en artikel 26, §1, eerste lid,
dat van kracht werd op 1 september 1999 (artikel 34). Hetzelfde artikel 34, §2, bepaalt dat
"onverminderd de bepalingen van §1, de artikelen 12 en 13 van de wet van 15 december
1970 betreffende de uitoefening van de beroepsactiviteiten in de kleine en middelgrote
ondernemingen van de handel en het ambacht, evenals sectie 3 van hoofdstuk III van het
koninklijk besluit van 25 februari 1971 tot vaststelling van de uitvoeringsmaatregelen van
dezelfde wet van kracht blijven".
Daaruit volgt dat het bestreden arrest, door de in 1989 gesloten aannemingsovereenkomst nietig te verklaren op grond "dat, met toepassing van de wet van 10 februari 1998,
het beroep van aannemer, bestaande in het aanbrengen van marmeren bedekkingen, het
bezit vereist van een vestigingsgetuigschrift", en dat verweerder "zonder in het bezit te
zijn van het vereiste attest, een werkzaamheid heeft uitgeoefend die gereglementeerd is in
het algemeen belang" en door om dezelfde redenen het verslag van de deskundige Dochen
[af te wijzen], artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek schendt.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 58 van de programmawet tot bevordering van het
zelfstandig ondernemerschap van 10 februari 1998 bepaalt dat de Koning de datum van de inwerkingtreding van de bepalingen van deze wet vaststelt, met uitzondering van artikel 26 dat geen verband houdt met het geschil;
Dat artikel 34, §1 van het koninklijk besluit van 21 oktober 1998 tot uitvoering
van hoofdstuk I van titel II van de programmawet van 10 februari 1998 de datum
van de inwerkingtreding van die bepalingen vaststelt op de dag waarop het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, namelijk 19 november 1998;
Overwegende dat het bestreden arrest, onder verwijzing naar een arrest alvorens recht te doen van 27 maart 1997, vaststelt dat eiser het litigieuze tegelwerk
heeft uitgevoerd in 1989 op basis van een bestek van 10 mei 1989;
Dat het arrest die aannemingsovereenkomst nietig verklaart op grond dat "met
toepassing van de wet van 10 februari 1998 (tot opheffing van de wet van 15 december 1970 op de uitoefening van beroepswerkzaamheden in de kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen) het beroep van aannemer, bestaande in het aanbrengen van marmeren bedekkingen, het bezit vereist van een
vestigingsgetuigschrift" en dat eiser "zonder in het bezit te zijn van het vereiste
getuigschrift, een werkzaamheid heeft uitgeoefend die gereglementeerd is in het
algemeen belang";
Dat het arrest de beslissing waarbij het verslag van de gerechtsdeskundige dat
diende om de conformiteit en het nut van het door eiser uitgevoerde werk te be-
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oordelen, wordt afgewezen inzonderheid baseert op de overweging dat de deskundige uit het oog heeft verloren dat het van eiser vereiste vestigingsgetuigschrift van openbare orde was;
Dat het arrest aldus, daar het om dezelfde redenen het aannemingscontract nietig verklaart en het deskundigenverslag afwijst, artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek schendt;
En overwegende dat de vernietiging van de beslissing om de aannemingsovereenkomst nietig te verklaren en het deskundigenverslag af te wijzen, leidt tot de
vernietiging van de beslissingen betreffende de raming van de per equivalent
vastgestelde, onderlinge restituties en betreffende de schadeloosstelling;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat arrest het incidenteel beroep van verweerder ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter;
Verwijdt de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
3 februari 2005 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. Draps.

Nr. 66
1° KAMER - 3 februari 2005

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
STAAT. OVERHEID - OVERHEID - GEMEENTE - OPENBARE WEG - BEVEILIGINGSPLICHT - GRENS AARD.
2º GEMEENTE - OPENBARE WEG - BEVEILIGINGSPLICHT - GRENS - AARD.
3º WEGEN - OPENBARE WEG - GEMEENTE - BEVEILIGINGSPLICHT - GRENS - AARD.
1º, 2° en 3° De verplichting voor een gemeente om enkel voldoende veilige wegen voor het
verkeer open te stellen en om ieder abnormaal gevaar, ongeacht of het verborgen dan
wel zichtbaar is, te voorkomen, houdt geen resultaatverbintenis in 1. (Art. 135, §2, tweede
lid, 1° Nieuwe Gemeentewet)
(WAALS GEWEST T. K. e.a..)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0574.F)
1 Cass., 3 feb. 2005, A.R. C.04.0007.F, niet gepubliceerd en 28 jan. 2005, A.R. C.02.0272.N,
www.cass.be.
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 2 juni 2003 gewezen door het
Hof van Beroep te Luik
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert twee middelen aan. Ze zijn gesteld als volgt:
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 135, inzonderheid §2, tweede lid, 1° van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni
1988;
- de artikelen 1137, 1147, 1148, 1302, 1315, 1382, 1383, 1732; 1733 en 1929 van het
Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest beslist dat de [derde] verweerster niet aansprakelijk kan worden
verklaard op grond van het in het middel vermelde artikel 135, §2 van de wet van 24 juni
1988; het verklaart bijgevolg eiseres als enige aansprakelijk voor het op 13 mei 1988
[lees: 1987] gebeurde ongeval, verklaart de rechtsvordering tot tussenkomst en vrijwaring
die eiseres tegen de derde verweerster had ingesteld, niet gegrond, met name in zoverre ze
gebaseerd was op voornoemd artikel 135, §2 en veroordeelt haar in de kosten van die
rechtsvordering.
Het bestreden arrest baseert die beslissingen op de eigen redenen:
"dat de [derde verweerster] weliswaar krachtens artikel 135 van de gemeentewet en de
revolutionaire decreten van 16-24 augustus 1790 verplicht is te waken over de veiligheid
van het verkeer op haar grondgebied, maar dat het hier enkel een inspanningsverbintenis
betreft;
dat haar te dezen niet kan worden verweten dat zij haar verplichting niet is nagekomen,
gelet op de tijdsspanne waarbinnen de olievlek op de grond lag; dat niet is aangetoond dat
zij daarvan weet had kunnen hebben",
en, met aanneming van de gronden van de eerste rechter, hierop
"dat de [derde verweerster], krachtens artikel 135 van de Gemeentewet en de revolutionaire decreten van 16-24 augustus 1790, de verplichting heeft te waken over een veilig en
vlot verkeer op de straten, kaden, pleinen en openbare wegen op haar grondgebied;
Dat nochtans uit de overwegingen van de deskundige Radoux blijkt dat de olievlek daar
al ongeveer drie kwartier lag;
(...) dat de verplichting die op de stad rust, een inspanningsverbintenis is en dat haar
niet kan worden verweten dat zij geen enkele maatregel heeft getroffen om terstond een
toestand te verhelpen, daar niet is aangetoond dat zij daarvan op de hoogte is gebracht;
(...) dat de stad dus niet aansprakelijk kan worden gesteld;
Dat de rechtsvordering tot vrijwaring die (eiseres) tegen de [derde verweerster] op
grond van de wettelijke bepalingen heeft ingesteld, eveneens en om dezelfde redenen niet
gegrond moet worden verklaard";
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Grieven
De overheid heeft de verplichting om enkel voldoende veilige wegen aan te leggen en
voor het verkeer open te stellen.
Tenzij een vreemde oorzaak die de overheid niet kan worden aangerekend haar belet de
op haar rustende veiligheidsverplichting na te komen, dient zij door middel van aangepaste maatregelen ieder abnormaal gevaar, ongeacht of het verborgen dan wel zichtbaar is, te
voorkomen (artikelen 135, §2, tweede lid, 1° van de wet van 24 juni 1988 en 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek).
Die veiligheidsverplichting is een resultaatverbintenis, daar zij de overheid vertoe verplicht het resultaat te behalen dat de wet haar voorschrijft, tenzij zij het bestaan van overmacht bewijst (artikelen 1147, 1148, 1302, 1732, 1733 en 1929 van het Burgerlik Wetboek en artikel 135, §2, tweede lid, 1° van de wet van 24 juni 1988).
Het bestreden arrest stelt vast dat het gevaar dat de openbare weg vormde abnormaal
was. Teneinde het gebrek van de weg te omschrijven en het oorzakelijk verband tussen
dat gebrek en het ongeval vast te stellen wijst het erop:
"dat evenmin kan worden betwist dat een rijbaan waarop olie ligt en waardoor die weg
abnormaal glad is, door een gebrek is aangetast;
dat het bestaan van schade ten gevolge van het gebrek van de rijbaan niet wordt betwist".
Het bestreden arrest heeft uit de in het middel weergegeven overwegingen niet wettig
kunnen afleiden dat er een vreemde oorzaak bestond die de aansprakelijkheid van de [derde] verweerster uitsloot.
De overweging dat de verplichting van die verweerster slechts een inspanningsverbintenis is ziet over het hoofd dat die veiligheidsverplichting een resultaatverbintenis is (schending van artikel 135, §2, tweede lid, 1° van de wet van 24 juni 1988) en miskent het begrip inspanningsverbintenis door de veiligheidsverplichting van de overheid om het resultaat te behalen dat de wet haar voorschrijft, tenzij zij het bestaan van overmacht bewijst,
als een inspanningsverbintenis te bestempelen (schending van de in het middel aangegeven artikelen van het Burgerlijk Wetboek, en inzonderheid van de artikelen 1137, 1147,
1148 en 1315 van het Burgerlijk Wetboek).
De overweging dat aan de [derde verweerster] niet kan worden verweten "dat zij haar
verplichting niet is nagekomen, gelet op de tijdsspanne waarbinnen de olievlek op de
grond lag; dat het niet is aangetoond dat zij daarvan weet had kunnen hebben", verantwoordt evenmin de beslissing waarbij de [derde verweerster] buiten het geding wordt gesteld.
Indien het bestreden arrest immers aldus moet worden uitgelegd dat het met die overweging beslist heeft dat de [derde verweerster] door een vreemde oorzaak of door overmacht verhinderd was haar veiligheidsverplichting na te komen, miskent het bestreden arrest het wettelijk begrip vreemde oorzaak of overmacht, daar het niet vaststelt dat de [derde verweerster] in de totale onmogelijkheid verkeerde om haar verplichting na te komen
(schending van de in het middel vermelde artikelen van het Burgerlijk Wetboek, en inzonderheid van de artikelen 1147 en 1148 van het Burgerlijk Wetboek).
Bovendien was de [derde verweerster], ingevolge haar veiligheids-verplichting, gehouden elk abnormaal gevaar dat de weg vormde, ongeacht of dat gevaar verborgen dan wel
zichtbaar was, te voorkomen.
De [derde verweerster] was slechts ontslagen van die verplichting, indien zij het bewijs
leverde - de bewijslast rustte immers op haar - dat een vreemde oorzaak, die haar niet kon
worden aangerekend, haar verhinderd had die verplichting na te komen.
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Het bestreden arrest miskent aldus de draagwijdte van de veiligheidsverplichting die op
de [derde verweerster] rustte (schending van artikel 135, §2, tweede lid, 1° van de wet van
24 juni 1988) en keert op onwettige wijze de bewijslast om door de beslissing waarbij [de
derde verweerster] buiten het geding wordt gesteld hierop te gronden dat, gelet op de
tijdsspanne waarbinnen de olievlek op de grond lag, "het niet is aangetoond dat zij daarvan weet had kunnen hebben". Het schendt aldus de artikelen 1315 van het Burgerlijk
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek.

IV. Beslissing van het Hof
(...)
Over het tweede middel:
Overwegende dat de verplichting van de gemeente om alleen voldoende veilige wegen open te stellen voor het verkeer en om door aangepaste maatregelen ieder abnormaal gevaar, ongeacht of het verborgen dan wel zichtbaar is, te voorkomen, geen resultaatverbintenis is;
Dat het middel, daar het geheel van de tegenovergestelde opvatting uitgaat,
faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
3 februari 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Simont en Mahieu.

Nr. 67
1° KAMER - 4 februari 2005

1º OVEREENKOMST — EINDE - TENIETGAAN VAN DE VERSCHULDIGDE ZAAK KOOPOVEREENKOMST - VERPLICHTING TOT LEVERING - OVERIGE VERBINTENISSEN.
2º KOOP - TENIETGAAN VAN DE VERSCHULDIGDE ZAAK - GEVOLG.
1º en 2° Bij een verkoopovereenkomst heeft het tenietgaan van de verschuldigde zaak niet
noodzakelijk de beëindiging van de overige verbintenissen uit de overeenkomst tot
gevolg1. (Art. 1302 B.W.)
(HACO TRADING COMPANY N.V. T. WERTIM N.V.)

ARREST

(A.R. C.03.0089.N)

I. Bestreden beslissing
1 Zie Cass., 27 juni 1946, Arr. Verbr. 1946, 249 en de voetnoten 4 en 5 ondertekend door R.H. in
Pas. 1946, I, 271-272.
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 oktober 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen (...), 1108, 1126, 1134, 1136, 1138, (...), 1184, 1302, 1582, (...), 1624,
1647, 1722, 1790 en 1867 van het Burgerlijk Wetboek;
- (...)
Aangevochten beslissingen
De appèlrechters verklaren de door verweerster ingestelde vordering tot ontbinding van
de overeenkomst ontvankelijk en gegrond, en beslissen dat eiseres een contractuele wanprestatie beging die dermate zwaarwichtig is dat zij de ontbinding van de overeenkomst
wettigt en veroordelen eiseres tot betaling van een schadevergoeding van 199.581,58
euro, op de grond van de volgende overwegingen:
"Het tenietgaan van de machine ingevolge de brand ontslaat (eiseres) van haar verdere
verbintenis tot uitvoering.
Art. 1302 B.W. verhindert evenwel niet dat (verweerster) de ontbinding van de overeenkomst vordert wegens de wanprestatie die bestond vooraleer de zaak teniet ging. De
partij jegens wie de verbintenis niet is uitgevoerd heeft de keus om ofwel de andere partij
te noodzaken de overeenkomst uit te voeren, wanneer de uitvoering mogelijk is - in onderhavig geval is uitvoering onmogelijk (geworden) -, ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, met schadevergoeding. De schuldeiser mag zijn keuze veranderen
tijdens het geding, tenzij hij afstand heeft gedaan van een van de twee optiemogelijkheden.
Dit laatste is hier niet het geval. (Verweerster) heeft integendeel in de inleidende dagvaarding uitdrukkelijk verklaard geen afstand te doen van de mogelijkheid om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen 'zodra deze sanctie meer opportuun lijkt'.
Derhalve dient te worden onderzocht of (eiseres) een wanprestatie heeft gepleegd en
deze wanprestatie dermate zwaarwichtig is dat zij de ontbinding van de overeenkomst
wettigde vooraleer de zaak teniet ging.
(Eiseres) verklaart ten onrechte dat de beweerde contractuele wanprestatie in haren
hoofde a posteriori niet meer kan en mag nagegaan worden, vooral niet nu de expertise
(bedoeld wordt: expert) nooit tot een definitieve conclusie is kunnen komen (zie p. 12 van
haar conclusies neergelegd ter griffie op 10.12.2001 - stuk 13 gerechtsdossier hoger beroep). Indien de gegevens bekend tot op 14.11.1995 volstaan om tot een wanprestatie in
hoofde van (eiseres) te besluiten, dan mag dit vanzelfsprekend gebeuren.
Uit dit alles moet besloten worden tot een ernstige wanprestatie in hoofde van (eiseres):
zij levert een houtbewerkingsmachine einde maart/begin april 1994 aan (verweerster) prijs 550.000 DM -, sindsdien doen er zich ononderbroken moeilijkheden voor met de
machine - zie de voorgaande opsomming - en op 14.11.1995 - datum van de laatste bijeenkomst met de deskundige - wordt vastgesteld dat de machine nog altijd niet behoorlijk
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functioneert (zie p. 11 t.e.m. 13 voorverslag ir. M.).
De vermeldingen van de gerechtelijke deskundige op p. 2 en 3 litt.b van zijn eindverslag (stuk 36 gerechtsdossier eerste aanleg) doen geen afbreuk aan dit besluit. Zelfs al
werden tot op het ogenblik van het onderbreken van het deskundigenonderzoek geen fundamentele conceptiefouten vastgesteld en al was de deskundige van oordeel 'dat aan de
vele tekortkomingen zou kunnen verholpen worden door aanpassingen en bijregelingen,
desnoods door kleine wijzigingen. Aldus zou men mogen veronderstellen dat het zou mogelijk zijn met de machine te gaan produceren zonder abnormaal veel onderbrekingen',
dan bevestigen deze vermeldingen de ernstige wanprestatie van (eiseres). Nog daargelaten
het voorbehoud waartoe deze vermeldingen van de deskundige aanleiding geven i.v.m een
uiteindelijke goed functioneren van de machine, bekrachtigen zij het feit dat op
14.11.1995 de machine - nog altijd - niet behoorlijk werkte. Een onderneming die een machine koopt van meer dan 11.000.000 BEF of 272.682,88 euro en daarmee een gemakkelijker of verhoogde productie beoogt, dient helemaal niet te aanvaarden dat deze machine
gedurende 18 maanden niet het te verwachten resultaat oplevert. Een vertraging van dergelijke duur in de uitvoering van de verbintenis van (eiseres) en dit ondanks de herhaalde
ingebrekestellingen, overtreft elke redelijke uitvoeringstermijn en maakt de zwaarwichtige wanprestatie uit die ontbinding van de overeenkomst ten haren nadele wettigt.
Gelet op deze vaststellingen is hetgeen nà 14.11.1995 is gebeurd m.b.t. verdere aanpassingen van de machine niet relevant. Het is overigens geenszins bewezen dat de installatie
op 17.12.1995 'volledig in orde was'. Dit laatste wordt ook enkel verklaard door de heer
R., aangestelde van (eiseres), zodat m.b.t. deze verklaring het nodige voorbehoud moet
gemaakt worden. (Eiseres) toont blijkbaar graag haar eigen gelijk aan met 'eigen' beweringen (zie p. 17 van haar conclusies neergelegd ter griffie op 10.12.2001 - stuk 13 gerechtsdossier hoger beroep, waar zij verwijst naar haar stuk 42 - zie ook het antwoord daarop
van WERTIM - stuk 43 (eiseres)).
(Eiseres) houdt ten onrechte voor dat (verweerster) met het 'in orde brengen van de machine' enkel het opdrijven van de productiecapaciteit tot een oorspronkelijke niet voorziene snelheid, waardoor er telkens mechanische en softwarematige aanpassingen dienden te
gebeuren, wilde bekomen. De opeenvolgende door (verweerster) geuite klachten en de
door ir. M. gedane vaststellingen tonen aan dat de machine gewoon niet werkte op de wijze die (verweerster) had mogen verwachten en geen bekoorlijk bewerkte profielen afleverde. Dat er geen deurstijlen konden worden verwerkt, wordt hier niet in aanmerking genomen, nu er ook geen raamprofielen konden worden verwerkt, hetgeen uiteraard de bedoeling was van de 'vensterfabrikagelijn'.
Het is geenszins bewezen en zelfs onwaarschijnlijk dat gebeurlijke aanpassingen en bijregelingen die op aangeven van (verweerster) door (eiseres) zouden gedaan zijn, zouden
aanleiding gegeven hebben tot de bij de expertise vastgestelde problemen. Overigens
diende (eiseres) zelf te weten hoe de door haar geleverde machine in elkaar stak en moest
zij 'aanpassingen en bijregelingen' die de werking van de machine niet zouden bevorderen
of zouden belemmeren, geweigerd hebben uit te voeren.
Indien (verweerster) een verkeerde methode zou gebruikt hebben voor het invoeren van
de profielen had (eiseres) haar daar eveneens van meet af aan kunnen en moeten op wijzen.
De electronische stoornis die zich bij (verweerster) heeft voorgedaan is geenszins de
oorzaak van de talrijke problemen: op p. 17 van het voorverslag vermeldt ir. M. dat 'het
spanningsverschil tussen de neuter en de aarding, vastgesteld tijdens de vierde bijeenkomst, niet kan ingeroepen worden als oorzaak van het slecht functioneren van de machine'. Overigens was er bij de zevende bijeenkomst met de deskundige geen sprake meer
van enig elektrisch defect en ook dan was een normale werking van de machine onmoge-
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lijk (zie p. 11 t.e.m. 13 voorverslag).
De aankoop van software door (verweerster) bij derden (GSE) kan evenmin door (eiseres) als verweer ingeroepen worden: hoofdzaak was in dit geval de machine zelf en (eiseres) had als taak (verweerster) in te lichten nopens de bijkomende software die voor een
goed gebruik van de machine nodig was.
Er dient ook op gewezen te worden dat (eiseres) m.b.t. de software en ook m.b.t. de andere punten die volgens haar van aard zouden geweest zijn om de werking van de machine te bezwaren ten gepasten tijde nooit precieze opmerkingen heeft gemaakt. Zij
beperkt(e) zich - ook thans nog - tot 'algemeenheden'.
(Eiseres) kan geenszins bijgetreden worden waar zij verklaart dat (verweerster) misbruik maakt van haar keuzerecht voorzien in art. 1184 B.W. Nog daargelaten de vraag
naar de mogelijkheid van gedwongen uitvoering na de brand, was de wanprestatie van (eiseres) op datum van 14.11.1995 dermate zwaarwichtig geworden dat (verweerster) daarmee elk vertrouwen in (eiseres) (en de uiteindelijk goede werking van de machine) mocht
verloren hebben.
De ontbinding van de overeenkomst heeft als gevolg dat (eiseres) de door (verweerster)
betaalde voorschotten moet terugbetalen. Deze bedragen 3.800.000 BEF + 2.780.000 BEF
of 94.199,54 + 71.145,45 = 165.344,98 euro. De BTW was in hoofde van (verweerster)
aftrekbaar en zal als dusdanig verrekend geworden zijn. De vergelijking door (eiseres)
van huidige situatie met deze voorzien in art. 1722 B.W. gaat niet op. Er is in dat geval
geen sprake van opeenvolgende prestaties.
De teruggave van de machine door (verweerster) is onmogelijk geworden ingevolge de
brand (overmacht), zodat (verweerster) daarvan ontslagen is.
De gerechtelijke deskundige heeft vastgesteld dat een nieuwe afzuiginstallatie werd
aangesloten op de bestaande leidingen. Deze installatie was ook bruikbaar voor de bestaande machines. Hoofdreden van de aanschaf van de nieuwe afzuiginstallatie was evenwel de nieuwe vensterfabrikagelijn (p 20 voorverslag). Er mag evenwel aangenomen worden dat de nieuwe afzuiginstallatie ook dienstig was voor de sindsdien aangekochte fabrikagelijn, zodat het hof in billijkheid 10 pct. toekent van de kostprijs van de afzuiginstallatie als tijdelijk niet volledig renderende investering, nl. 28.110 BEF of 696,83 euro.
De gerechtelijke deskundige neemt aan dat de diameter en de draairichting van de L.werktuigen specifiek waren voor de Haco-machine zodat zij als verloren mogen worden
aangezien (p. 21 voorverslag). (Verweerster) is derhalve gerechtigd op de prijs ervan nl.
592.831 BEF of 14.695,90 euro.
(Eiseres) had (verweerster) moeten inlichten i.v.m. de vensterfabrikagelijn te gebruiken
(aanvullende) software. De vensterfabrikagelijn is hier de hoofdzaak en (eiseres) diende
van meet af aan te duiden welke bijkomende zaken nodig waren. Indien (verweerster) bijkomende eisen zou gesteld hebben i.v.m. de mogelijkheden van de machine, had (eiseres)
ook daarvoor de nodige software moeten aanduiden of ten gepasten tijde duidelijk stellen
dat de bijkomende eisen niet overeengekomen of niet uitvoerbaar waren. Wanneer (eiseres) vooropstelt 'Wij doen telkens bijkomende programmatie naar uw wensen. Wij doen
dit graag gezien de laattijdige levering' (zie haar brief/fax d.d. 17.5.1995 - stuk 28 (verweerster), dan moet zij dit ook in orde doen en de passende instructies geven i.v.m. bijkomende software. Het bedrag van 235.160 BEF of 5.829,46 euro maakt derhalve eveneens
een verlies uit voor (verweerster) en dient door (eiseres) te worden vergoed.
Het gebruik van de machine zou volgens de (verweerster) twee personeelsleden uitgespaard hebben. Daartegenover staat dan de - pro rata temporis - kostprijs van de machine,
die nu evenwel ingevolge de ontbinding niet moet worden betaald. Er mag worden aangenomen dat het een het ander compenseert, zodat er m.b.t. deze post geen schadevergoeding moet worden toegekend.
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De aanstelling van een nieuwe vertegenwoordiger vanaf 01.11.1993 kan als voorbarig
worden aangezien evenals de aankoop van een nieuwe personenwagen; die dan nog uiteraard voor ander gebruik dienstig blijft.
De aanschaf van de nieuwe machine gaf echter (verweerster) een rechtmatige verwachting op een verhoogde productie waarvan zij redelijkerwijze eveneens mocht verhopen dat
daarvoor een afzet zou bestaan. Dit noodzaakte bijkomende prospectie en leidde - nu met
de machine niet kon gewerkt worden - tot winstverderving.
Beide schadeposten kunnen niet precies berekend worden. Daarvoor zijn 'indiens en
maars' (= hypotheses) nodig die niet cijfermatig kunnen omgezet worden. Bij gebreke aan
rekenkundige gegevens begroot het hof in billijkheid de verloren prospectiekosten op
75.000 BEF of 1.859,20 euro en de gederfde winst op 300.000 BEF of 7.436,81 euro.
De 'verloren' tijd van het personeel en de zaakvoerder - ingevolge de voortdurende problemen met de machine - zijn eveneens aan (eiseres) toerekenbaar en deze post wordt, gezien hier eveneens precieze en rekenkundige gegevens ontbreken, in billijkheid begroot
op 150.000 BEF of 3.714,40 euro.
Er komt aldus (verweerster) toe: 165.344,98 euro + 696,83 euro + 14.695,90 euro +
5.8289,46 euro + 1.859,20 euro + 7.436,81 euro + 3.718,40 euro = 199.581,58 euro, meer
de gerechtelijke rente vanaf 21.1.2000, datum van het instellen van de vordering in terugbetaling/schadevergoeding" (blz. 3-4, 7-9, 10-11 van het bestreden arrest).
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat in wederkerige contracten de ontbindende voorwaarde altijd stilzwijgend begrepen is, voor het geval dat een van beide partijen haar verbintenis niet nakomt. In dit geval is het contract niet van rechtswege ontbonden. De partij jegens wie de verbintenis niet is uitgevoerd, heeft de keus om ofwel de andere partij te noodzaken de overeenkomst uit te voeren, wanneer de uitvoering mogelijk
is, ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, met schadevergoeding.
De schuldeiser die aanvankelijk gekozen heeft voor de uitvoering van de overeenkomst
kan in de loop van het geding op zijn initiële keuze terugkomen en de ontbinding van de
overeenkomst vorderen. In dat geval stelt hij een nieuwe vordering in die, om ontvankelijk te zijn, moet voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 807 van het Gerechtelijk
Wetboek.
Overeenkomstig de artikelen 1134, 1136, 1138, 1582, 1624 en 1647 van het Burgerlijk
Wetboek heeft het verlies van de zaak, voorwerp van de verbintenis bij eigendomsoverdragende overeenkomsten, meer bepaald bij een koopovereenkomst, tot gevolg dat de
schuldeiser (van de verbintenis de zaak te leveren) het risico draagt van het tenietgaan van
de zaak ("res perit creditori"). Bij onmiddellijke eigendomsoverdracht draagt de koper die
door de loutere wilsovereenstemming eigenaar wordt, dus het risico en zal hij bijgevolg
de prijs dienen te betalen ook al was de zaak nog niet geleverd. De koper kan bijgevolg
niet het verval van de overeenkomst door het tenietgaan van de zaak opwerpen.
Op deze regel "res perit creditori" wordt uitzondering gemaakt wanneer de eigendomsoverdracht wordt uitgesteld en dus niet door de loutere wilsovereenstemming gebeurt.
Krachtens de algemene regel met betrekking tot het einde van overeenkomsten (inzonderheid de artikelen 1184 en 1302 van het Burgerlijk Wetboek) en de risicoleer bij wederkerige overeenkomsten (zoals neergelegd in de artikelen 1722, 1790 en 1867 van het Burgerlijk Wetboek) doet het verval van de verbintenis van één partij door het verlies van de
zaak, de verbintenis van de andere partij teniet waardoor de overeenkomst eveneens teniet
gaat. Het bestaan van een geldige overeenkomst vereist immers dat deze een voorwerp
heeft (artikelen 1108 en 1126 van het Burgerlijk Wetboek).
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Deze regels zijn ook van toepassing op de koopovereenkomst die met uitstel van eigendomsoverdracht wordt aangegaan. De verkoper draagt in dat geval het risico van het verlies van de zaak en hij kan geen uitbetaling bekomen van de prijs. Hieruit volgt dat, in geval een koopovereenkomst met uitstel van eigendomsoverdracht wordt aangegaan en de
zaak verloren gaat, de wederzijdse verbintenissen uitdoven en de overeenkomst vervalt.
Eens de overeenkomst vervallen is, kan de ontbinding ervan niet meer gevorderd worden. De vordering tot ontbinding veronderstelt immers het bestaan van een overeenkomst
(artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek).
Uit de vaststellingen van de appèlrechters blijkt dat partijen een koopovereenkomst afsloten met eigendomsvoorbehoud en dat aan deze overeenkomst nog geen volledige uitvoering was gegeven, nu noch de volledige prijs was betaald, noch de eigendom was
overgegaan en de machine evenmin bedrijfsklaar was.
De appèlrechters stellen nog vast dat de verweerster in de gedinginleidende dagvaarding de uitvoering van de overeenkomst vorderde, dat het bedrijf van verweerster op 14
januari 1996 door brand werd geteisterd, waardoor de machine tenietging, en dat de vordering tot ontbinding van de overeenkomst pas na het tenietgaan van de machine werd ingesteld. Meer bepaald blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, en met
name uit de conclusie van verweerster van 21 januari 2000, genomen voor de eerste rechter, en uit het vonnis van 19 februari 2001 van de Rechtbank van Koophandel te Ieper, dat
verweerster haar vordering tot uitvoering pas wijzigde in een vordering tot ontbinding van
de overeenkomst op 21 januari 2000.
Verweerster eiste derhalve de ontbinding van de overeenkomst nadat deze reeds was
vervallen ingevolge het wegvallen van het voorwerp van de overeenkomst door vreemde
oorzaak.
Door deze vordering tot ontbinding gegrond te verklaren en op die grond eiseres te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding, schenden de appelrechters de artikelen
1108, 1126, 1184, 1302, 1722, 1790 en 1867 van het Burgerlijk Wetboek, en, voor zoveel
als nodig, de artikelen 1134, 1136, 1138, 1582, 1624 en 1647 van het Burgerlijk Wetboek.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 1302, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, wanneer de zekere en bepaalde zaak die het voorwerp van de verbintenis
uitmaakte, teniet gaat, de verbintenis vervalt indien de zaak is teniet gegaan buiten de schuld van de schuldenaar en vooraleer hij in gebreke was; dat, krachtens
het tweede lid, zelfs wanneer de schuldenaar in gebreke is en indien hij het toeval niet te zijnen laste heeft genomen, de verbintenis vervalt, ingeval de zaak
eveneens bij de schuldeiser zou zijn teniet gegaan, ware zij hem geleverd;
Dat bij een koopovereenkomst het tenietgaan van de verschuldigde zaak niet
noodzakelijk de beëindiging van de overige verbintenissen uit de overeenkomst
tot gevolg heeft;
Dat het onderdeel dat er een geheel van uitgaat dat het verval van de verbintenis van één partij door het verlies van de zaak, de verbintenis van de andere partij teniet doet, faalt naar recht;
(...)
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OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
4 februari 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Verbist en De Gryse.

Nr. 68
1° KAMER - 4 februari 2005

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) VERBINTENISSEN - DOOR DE FAILLIETE VENNOOTSCHAP GECONTROLEERDE VENNOOTSCHAP ACTIVA VAN DE GECONTROLEERDE VENNOOTSCHAP - TEGELDEMAKING - CURATOR.
2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — ALLERLEI - BOEDELSCHULD - BEGRIP.
1º en 2° Komen ten laste van de faillissementsboedel de schulden die na het faillissement
zijn ontstaan en die door de curator werden aangegaan als beheerder van die boedel, zo
onder meer de schulden uit handelingen die de curator binnen zijn opdracht stelt voor de
tegeldemaking van de activa van een vennootschap die door de failliete vennootschap
wordt gecontroleerd, en dit ongeacht de omstandigheid dat alleen de aandeelhouders
van de gecontroleerde vennootschap over de vereffening ervan kunnen beslissen 1. (Artt.
451 en 561 Faillissementswet 1851, thans artt. 23 en 99 Faillissementswet 1997; Art. 179
Vennootschappenwet, thans art. 184 Vennootschappenwet)
(Mr. C. Van Buggenhout en M. Schoenmaekers, in hoedanigheid van curators van het faillissement van BOELWERF N.V.
T. SEASCOPE SHIPPING LTD. e.a.)

ARREST

(A.R. C.03.0202.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 december 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet 17 februari 1994;
1 Zie Cass., 7 maart 2002, A.R. C.00.0187.N, nr. 167.
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- de artikelen 444, 451, 470, 479, 487, eerste lid, 528 en 561 van de wet van 18 april
1851 inzake faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling, die boek III van het Wetboek
van Koophandel vormt, zoals deze artikelen van kracht waren vóór de opheffing van de
oude Faillissementswet door artikel 149 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997;
- de artikelen 16, 23, 51, 57, eerste lid, 75 en 99 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 4 september 2002;
- de artikelen 8 en 9 van de Hypotheekwet, die titel XVIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek vormt;
- de artikelen 1832, zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van het Wetboek
van Vennootschappen, 1984 en 1998 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1, 2, 13, 53, 54, 61, 70 en 179, zoals van toepassing vóór de wijziging bij
wet van 8 augustus 1997, van de gecoördineerde Vennootschappenwet, zoals van toepassing vóór de opheffing bij wet van 7 mei 1999;
- de artikelen 1, 2, §§2 en 4, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 23 januari 2001, 61, §1, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 2 augustus 2002,
184, 517, 522, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 2 augustus 2002 en 531
van het Wetboek van Vennootschappen;
- het algemeen rechtsbeginsel inzake de gelijkheid van de schuldeisers;
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 23 december 2002 voegt het Hof van Beroep te Gent de
beide zaken samen, verklaart de principale beroepen, het incidenteel beroep en de incidentele vordering ontvankelijk, verklaart het principaal beroep van de NV Yatzy ongegrond,
verklaart het incidenteel beroep respectievelijk de incidentele vordering van de NV Temse
en Hoboken Rederij en van de curatoren van het faillissement van de NV Boelwerf ongegrond, verklaart het principaal beroep van de verweersters gegrond, bevestigt het vonnis,
waar het hoofd- en tegenvordering ontvankelijk verklaart en de hoofdvordering gedeeltelijk gegrond, bevestigt de veroordeling van verweersters tot de gerechtskosten aan de zijde van de NV Temse en Hoboken Rederij, vernietigt het vonnis voor het overige en zegt
voor recht dat de oorspronkelijke hoofdvordering van de verweersters eveneens gedeeltelijk gegrond is ten opzichte van de curatoren van het faillissement van de NV Boelwerf,
veroordeelt de NV Yatzy en de curatoren van het faillissement van de NV Boelwerf tot
betaling van 128.750 USD te definitieven titel aan elk der verweersters, meer de verwijlintresten vanaf 27 januari 1995 en de gerechtelijke intresten sedert dagvaardingsdatum, dit
alles gekapitaliseerd een eerste keer op 16 oktober 1996, een tweede keer op 30 juni 2000
en een derde keer op 31 december 2001, waarbij de intresten telkens verder gerekend
worden op het gekapitaliseerde totaal en waarbij de intresten aldus sedert de neerlegging
van de laatste besluiten verder lopen op het alsdan ontstane gekapitaliseerde totaal, zegt
dat er geen reden is om de voorlegging van enig stuk of gedeelte van een stuk te bevelen,
veroordeelt de verweersters tot de gerechtskosten verbonden aan de beroepsinstantie aan
de zijde van de NV Temse en Hoboken Rederij en veroordeelt de NV Yatzy en de eisers
elk tot hun eigen respectieve kosten en samen solidair tot alle gerechtskosten vastgesteld
aan de zijde van de verweersters.
Deze beslissing is ten aanzien van de curatele gestoeld op volgende overwegingen:
"a.
Uit de voorliggende gegevens blijkt dat de NV Boelwerf in faillissement rechtstreeks
dan wel onrechtstreeks (via de NV Temse en Hoboken) de overgrootste zeggenschap had
bij de NV Yatzy.
Aldus 'vonden' de curatoren in het actief van het faillissement NV Boelwerf op faillissementsdatum (28 oktober 1993) rechtstreeks dan wel onrechtstreeks het overgrootste ge-
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deelte van de aandelen van respectievelijk de NV Temse en Hoboken en de NV Yatzy.
Voorgaande kan met meer dan voldoende zekerheid worden besloten uit de vaststelling
dat meester Chr. V.B. als voorzitter-curator van het faillissement van de NV Boelwerf aan
de rechter-commissaris in zijn schrijven dd. 13 september 1994 verslag heeft gegeven
over de stand van zaken nopens het boorplatform Yatzy: 'De onderhandelingen over de
verkoop van het boorplatform Yatzy zijn in zeer intense fase getreden sinds de maand juni. De dagelijkse uitgewisselde faxen en brieven hierover nemen honderden bladzijden in
beslag. Tot nog toe kon geen koper gevonden worden, die bereid is aan te kopen zonder
zekerheid over een nieuw Petrobras-contract. Ten conservatoire titel is dan ook binnen de
NV Yatzy beslist dat er niets anders overschiet dan mee te dingen aan de publieke gunning van het nieuwe contract waarvan de eindtermijn gesteld is op 29 september" (zie stuk
nr. V 1, 6, dossier Seascope en Platou).
Er kan geen andere zinvolle reden zijn voor het verslag van het faillissement NV Boelwerf aan de rechter-commissaris over een boorplatform dat eigendom is van een andere
vennootschap, nl. de NV Yatzy die niet in staat van faillissement is (evenmin alsdan in
vereffening), dan precies dat de NV Boelwerf rechtstreeks dan wel onrechtstreeks het
overgrootste gedeelte van de aandelen en zeggenschap had in die NV Yatzy.
Uit de voorliggende gegevens blijk ook dat het boorplatform 'Yatzy' ook het enig noemenswaardige actief van de NV Yatzy was.
b.
Bij hun aantreden hebben de curatoren de aandelen (rechtstreeks dan wel onrechtstreeks) van de NV Yatzy in het actief van de NV Boelwerf vastgesteld.
Binnen het kader van hun vereffeningsopdracht dienden de curatoren deze aandelen te
verzilveren. Zij hebben zich evenwel ingelaten met de tegeldemaking van het boorplatform zelf.
Mr. Chr. V.B. heeft, onder het briefhoofd waarin uitsluitend verwijzing naar het college
van faillissementscuratoren van het faillissement van de NV Boelwerf, op 1 oktober 1993,
het makelaarschap aan Seascope en Platou verleend; hij ondertekent als 'voorzitter van het
college van faillissementscuratoren van de NV Boelwerf' (zie stuk nr. I, 11, dossier Seascope en Platou).
In zijn schrijven dd. 1 oktober 1993 verwijst mr. Chr. V.B. hierbij naar de 'NV T&H en
NV Yatzy' die beslist hebben tot aanstelling van de makelaars. Deze verwijzing brengt
evenwel niet met zich mee dat de curatoren van het faillissement van de NV Boelwerf er
niets mee te maken zouden hebben. Integendeel, curator mr. Chr. V.B. treedt in deze brief
dd. 1 oktober 1993 op qualitate qua; in de verdere onderhandelingen (alleszins tot 17 juni
1994 - zie stuk nr. I, 39, dossier Seascope en Platou) - treedt Mr. Chr. V.B. verder op in
zijn hoedanigheid van voorzitter van de faillissementscuratoren.
De verkoop van het boorplatform konden de curatoren uiteraard niet doen achter de rug
van de NV Yatzy. De verkopende partij zou juridisch vanzelfsprekend de NV Yatzy zijn,
doch een en ander kan niet anders dan gezien worden binnen de context van de vereffening van het actief dat de curatoren hebben vastgesteld in het faillissement van de NV
Boelwerf.
Als curatoren hebben zij binnen hun vereffeningopdracht beslist de aandelen van de
NV Yatzy niet zomaar te gelde te maken zoals in het beginsel hoorde: zij hebben beslist
de vereffening feitelijk uit te voeren via de tegeldemaking van het enig noemenswaardig
actief van de NV Yatzy, nl. het boorplatform.
Een en ander is goed te begrijpen in hoofde van de curatoren en binnen het kader de bedoeling om alle mogelijkheden voor een optimale vereffening open te houden (ofwel verkoop van de aandelen, ofwel de verkoop van het boorplatform). Als hoofdaandeelhouders
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qq. waren de curatoren hiertoe bij machte te beslissen, terwijl deze beslissing slechts kan
zijn genomen door de curatoren binnen het kader van hun opdracht om de activa van het
faillissement van de NV Boelwerf te gelde te maken (zie ook supra).
Mr. Chr. V.B. heeft dan ook zowel als lasthebber van de NV Yatzy als in zijn hoedanigheid van (mede-)curator van het faillissement NV Boelwerf Seascope en Platou aangesteld als makelaars, zodat hij (ook) als curator verbintenissen heeft aangegaan voor het beheer van de boedel van de NV Boelwerf.
De aan Seascope en Platou verschuldigde commissie die uit de door de curator aangegane verbintenis volgt, is als boedelschuld van de NV Boelwerf in faillissement te aanzien.
c.
Waar een en ander neerkomt op verbintenissen uit daden van koophandel, is er solidariteit tussen enerzijds de NV Yatzy, thans in staat van faillissement, en anderzijds de NV
Boelwerf in faillissement waarbij er sprake is van een schuld van de boedel van het faillissement van de NV Boelwerf.
(...)
Waar de curatoren van het faillissement NV Boelwerf qq. worden veroordeeld, is er
evident geen sprake van tergend en roekeloos geding te hunnen opzichte.
(...)
De curatoren faillissement NV Boelwerf respectievelijk de NV Yatzy, thans in staat
van faillissement, dienen hun eigen gerechtskosten te dragen, terwijl zij solidair worden
veroordeeld tot alle gerechtskosten aan de zijde van Seascope & Platou. Wat de curatoren
faillissement NV Boelwerf betreft, de daaruit voortvloeiende schuldvordering is een boedelschuld, bijgevolg een schuld van de massa".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Eisers betwistten op pagina's 12 e.v. van hun laatste syntheseconclusies onder de hoofding "i) geen contractuele relatie met concluanten" uitdrukkelijk dat er tussen verweersters, de NV Temse en Hoboken Rederij en de curatoren van het faillissement van de NV
Boelwerf, enige contractuele relatie bestond.
Meer bepaald wezen zij op pagina 13, §§9 en 10 erop, na eraan te hebben herinnerd dat
Boelwerf de moedervennootschap van de NV Temse en Hoboken Rederij was, die op haar
beurt de moedervennootschap van de NV Yatzy was, dat deze vennootschappen "op volkomen regelmatige wijze werden opgericht en elk hun onderscheiden rechtspersoonlijkheid kennen; dat de erkenning van een rechtspersoon in een rechtsstelsel noodzakelijkerwijze de erkenning van een juridische fictie inhoudt, waardoor aan een vermogensrechtelijke contractuele constructie rechten worden toegekend die in se aan natuurlijke personen
zijn voorbehouden; dat de naleving van de wettelijke voorschriften tot gevolg heeft dat de
'artificiële' persoon die met eerbiediging van de reglementaire normen werd opgericht als
een van zijn leden-contractpartijen (vennoten) afgescheiden persoon met rechtspersoonlijkheid wordt erkend; dat dit noodzakelijkerwijs impliceert dat de rechtsgeldige oprichting van voormelde drie vennootschappen tot gevolg heeft dat elke vennootschap exclusief titularis van haar rechten en plichten is en daarenboven over een afzonderlijk patrimonium beschikt dat onderscheiden wordt van dat van haar leden-contractpartijen (vennoten)
alsmede van dat van andere rechtspersonen; (...) (verweersters) die, gelet op hun bevoorrechte positie als internationale beroepsverkopers derhalve onmiskenbaar geacht worden
te weten dat zij enkel, bij de uitvoering van hun mandaat, instructies en opdrachten van de
betrokken (rechts)persoon die eigenaar van het voorwerp van het mandaat is kunnen krijgen; dat dit, wat (eisers) betreft, in casu geenszins het geval is".
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Na op pagina 19, voorlaatste alinea, uitdrukkelijk gesteld te hebben dat mr. V.B. bij de
verkoop van het boorplatform "Yatzy" geenszins als curator van de NV Boelwerf handelde, maar als bijzonder lasthebber van de NV Yatzy, nu het genoemd platform geen activa
van de NV Boelwerf was, vervolgden zij op pagina 23 van diezelfde besluiten onder de
hoofding "onderscheiden rechtspersoonlijkheid" dat "de opdracht van de curator er inderdaad, ..., in bestaat om de activa van de gefailleerde te gelde te maken en het opgebrachte
geld te verdelen, dat het boorplatform 'Yatzy' van de activa van het faillissement van de
NV Boelwerf helemaal geen deel uitmaakte, dat het hoofdaandeelhouderschap van de NV
Boelwerf in de NV Yatzy nog niet betekent dat de activa van de dochter plots deel van de
activa van de hoofdaandeelhouder zouden uitmaken; dat de (verweersters) nooit hebben
betwist dat de NV Boelwerf en de NV Yatzy twee onderscheiden rechtspersonen zijn met
elk een eigen vermogen", waaruit zij de manifeste ongegrondheid van verweersters' vordering afleidden (pagina 19, laatste alinea).
Hieruit volgt het hof van beroep dat voornoemd verweer onbeantwoord laat zijn beslissing niet regelmatig met redenen omkleedt (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994).
2. Tweede onderdeel
1. Te rekenen van het vonnis van faillietverklaring verliest de gefailleerde, krachtens
artikel 444 van de Wet van 18 april 1851 inzake faillissement, bankbreuk en uitstel van
betaling, die boek III van het Wetboek van koophandel vormt, zoals dit artikel van kracht
was vóór de opheffing van de oude Faillissementswet door artikel 149 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, thans artikel 16 van de Faillissementswet van 8 augustus
1997, het beheer over al zijn goederen en wordt dat beheer toevertrouwd aan een curator
die als gerechtelijk lasthebber de bij wet bepaalde machten uitoefent in het belang zowel
van de gezamenlijke schuldeisers als van de gefailleerde.
De algemene opdracht van de curator in het faillissement bestaat erin het actief van de
gefailleerde te gelde te maken en het opgebrachte geld te verdelen.
Meer bepaald oefent de curator voor rekening van de boedel alle vorderingen uit die
verband houden met het gemeenschappelijk vermogen van de gefailleerde, inzonderheid
de vorderingen die strekken tot de wedersamenstelling, de bescherming of de vereffening
van het vermogen, zonder dat hij weliswaar andere rechten dan deze die hij in de boedel
aantreft kan uitoefenen.
2. Blijkens de artikelen 1832 van het Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing vóór de
inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en 1 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt een vennootschap opgericht door een contract op grond waarvan
twee of meer personen overeenkomen iets in gemeenschap te brengen met als doel een of
meer nauwkeurig omschreven activiteiten uit te oefenen en met het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen.
Uit artikel 2 van de gecoördineerde Vennootschappenwet, thans artikel 2, §4 van het
Wetboek van Vennootschappen, volgt dat de handelsvennootschap, opgericht overeenkomstig de bepalingen van de gecoördineerde Vennootschappenwet, thans het Wetboek
van vennootschappen, rechtspersoonlijkheid verkrijgt, waardoor zij is te onderscheiden
van de persoon van haar vennoten.
Zolang zij als rechtspersoon bestaat is zij bovendien uitsluitend eigenaar van haar vermogen, dat afgescheiden is van het vermogen van haar vennoten, wier aandelen alleen
recht geven op de uitkering van een dividend en, bij vereffening, op een evenredig deel
van het liquidatiesaldo.
Uit het voorgaande volgt onder meer dat de aandeelhouders van een naamloze vennootschap, die eigenaar is van aandelen van een andere vennootschap, zelf geen aandeelhouders van laatstgenoemde vennootschap zullen zijn en a fortiori in die vennootschap ook
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geen enkel persoonlijk recht zullen kunnen laten gelden dan wel enig rechtstreekse zeggenschap uitoefenen aangaande de tegeldemaking van het actief van die vennootschap.
3. Uit de artikelen 13 en 61 van de gecoördineerde Vennootschappenwet, thans artikel
61, §1 van het Wetboek van Vennootschappen, volgt dat de vennootschappen handelen
door hun organen, waarvan de bevoegdheid wordt vastgelegd door het Wetboek van Vennootschappen, het doel en de statuten. De leden van deze organen zijn niet persoonlijk
verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 53 van de gecoördineerde Vennootschappenwet, thans artikel 517 van het Wetboek van Vennootschappen, bepaalt voorts dat de naamloze vennootschap bestuurd wordt
door natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd. Deze bestuurders zijn blijkens
artikel 54 van de gecoördineerde Vennootschappen, bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 70 van de gecoördineerde Vennootschappenwet, thans artikel 531 van het Wetboek van Vennootschappen, stelt voorts dat de algemene vergadering van aandeelhouders
de meest uitgebreide bevoegdheid heeft om de handelingen die de vennootschap aangaat
te verrichten of te bekrachtigen.
Diezelfde algemene vergadering van vennoten, met uitsluiting van de individuele aandeelhouders, zal overeenkomstig artikel 179 van de gecoördineerde Vennootschapswet,
zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 8 augustus 1997 en zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen, thans artikel 184
van het Wetboek van Vennootschappen, voor zover niets anders is overeengekomen, de
wijze van vereffening bepalen.
Uit het voorgaande volgt dat, zolang een vennootschap bestaat, de beslissingen die de
vennootschap aanbelangen, daaronder begrepen de beslissing tot tegeldemaking van het
actief van die vennootschap, door haar organen, waaronder de algemene vergadering der
aandeelhouders, zullen worden genomen, met uitsluiting van enig ander persoon, en dat
die beslissingen vervolgens ook door haar organen en lasthebbers zullen worden ten uitvoer gelegd.
De daadwerkelijke tegeldemaking van enig actief van een andere vennootschap dan de
failliet verklaarde vennootschap kan zodoende nooit begrepen zijn in de vereffeningopdracht van de curator van de failliet verklaarde vennootschap, ongeacht of die failliet verklaarde vennootschap, rechtstreeks dan wel onrechtstreeks, eigenaar is van een aanzienlijk
pakket aandelen in eerstgenoemde vennootschap en als aandeelhouder zou beslist hebben
tot de tegeldemaking van dat actief door bemiddeling van een makelaar.
Hieruit volgt dat het hof van beroep dat oordeelt dat mr. V.B. in zijn hoedanigheid van
mede-curator van het faillissement van de NV Boelwerf, binnen het raam van zijn vereffeningopdracht, verweersters heeft aangesteld als makelaar, zodat hij ook als curator van het
faillissement van de NV Boelwerf verbintenissen heeft aangegaan voor het beheer van de
boedel van de NV Boelwerf, zodoende de draagwijdte miskent van de opdracht, die de curator uit de Faillissementswet put (schending van de artikelen 444, 470, 479, 487, eerste
lid, 528 van de wet van 18 april 1851 inzake faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling, die boek III van het Wetboek van Koophandel vormt, zoals deze artikelen van kracht
waren vóór de opheffing van het oude Faillissementswet door artikel 149 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, 16, 51, 57, eerste lid, 75 van de Faillissementswet van 8
augustus 1997, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 4 september 2002),
daarbij tevens de van elkaar onderscheiden rechtspersoonlijkheden en vermogens van
vennootschap en aandeelhouder miskent (schending van de artikelen 1, 2, 13, 53, 54, 61,
70, 179 van de gecoördineerde Vennootschappenwet, zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen, 1832 van het Burgerlijk Wetboek,
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zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen, 1,
2, §§2 en 4, 61, §1, 184, 517, 522 en 531 van het Wetboek van Vennootschappen, zoals
van toepassing vóór de wijziging bij wetten van 23 januari 2001 en 2 augustus 2002)
evenals de regels inzake de vertegenwoordiging van de rechtspersoon (schending van de
artikelen 13, 53, 54, 61, 70, 179 van de gecoördineerde Vennootschapswet, zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen, 61, §1, 184,
517, 522 en 531 van het Wetboek van Vennootschappen, zoals van toepassing vóór de
wijziging bij wetten van 23 januari 2001 en 2 augustus 2002) en in die omstandigheden
evenmin wettig kon besluiten dat er in hoofde van de failliet verklaarde vennootschap
Boelwerf sprake was van een schuld van de boedel (schending van de artikelen 8 en 9 van
de Hypotheekwet, 451, 561 van de wet van 18 april 1851 inzake faillissement, bankbreuk
en uitstel van betaling, die boek III van het Wetboek van koophandel vormt, zoals deze
artikelen van kracht waren vóór de opheffing van de oude Faillissementswet door artikel
149 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, 23 en 99 van de Faillissementswet van
8 augustus 1997, evenals het algemeen rechtsbeginsel inzake de gelijkheid van de schuldeisers).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters door te oordelen dat eisers in het actief van
de NV Boelwerf "het overgrootste gedeelte van de aandelen (vonden) (...) van de
NV Yatzy", zij als curatoren van de NV Boelwerf met verweerders onderhandelingen voerden over de verkoop van het boorplatvorm "Yatzy" toebehorend aan
de NV Yatzy, hierbij steeds de hoedanigheid vermeldend van curator van het
faillissement van de NV Boelwerf en deze onderhandelingen "niet anders dan gezien (kunnen) worden binnen de context van de vereffening van het actief dat de
curatoren hebben vastgesteld in het faillissement van de NV Boelwerf", het bedoelde verweer verwerpen en beantwoorden;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat ten laste van de faillissementsboedel komen, de schulden die
na het faillissement zijn ontstaan en die door de curator werden aangegaan als
beheerder van de failliete boedel;
Dat hiertoe ook moeten worden gerekend de handelingen die de curator in het
raam van zijn opdracht stelt met het oog op de tegeldemaking van de activa van
een vennootschap die door de failliete vennootschap wordt gecontroleerd;
Dat de omstandigheid dat alleen de aandeelhouders van de gecontroleerde vennootschap over de vereffening ervan kunnen beslissen niets afdoet ten aanzien
van de boedel aan de aard van de opdracht gegeven door de curator van de controlerende vennootschap;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat de NV Boelwerf "het overgrootste gedeelte van de aandelen en zeggenschap had in de NV Yatzy", dat de
eisers met vermelding van hoedanigheid als curatoren van de NV Boelwerf onderhandelingen voerden over de verkoop van het boorplatform "Yatzy" dat het
"enig noemenswaardig actief van de NV Yatzy was" en hierover verslag werd
uitgebracht aan de rechter-commissaris;
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Dat de appèlrechters oordelen dat de onderhandelingen over de verkoop van
het boorplatform kaderden in de vereffening van het faillissement van de NV
Boelwerf en deze verkoop was ingegeven door de bedoeling die vereffening op
de meest optimale wijze te laten verlopen; dat zij op grond hiervan beslissen dat
de aan de makelaars verschuldigde commissie voor de verkoop van het boorplatform een boedelschuld is van het faillissement van de NV Boelwerf;
Dat de appèlrechters door aldus te oordelen dat de aanstelling van de curator
als mandataris noodzakelijk was voor het beheer van de boedel, hun beslissing
naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
4 februari 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en Nelissen Grade.

Nr. 69
1° KAMER - 4 februari 2005

GERECHTSDEURWAARDER - VASTSTELLING VAN OVERSPEL - VERVANGING VERHINDERING - BEGRIP.
De verhindering van de gerechtsdeurwaarder die door de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg is aangesteld om inzake overspel de nodige vaststellingen te doen, kan
niet berusten op redenen van persoonlijk comfort of de wens de werkbelasting te
verlagen1. (Artt. 524 en 1016bis Ger.W.)
(W. T. J. e.a.)

ARREST

(A.R. C.03.0214.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 januari 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
1 Zie Parl. St. Senaat 1988-89, nr. 489/1, 8; K. TOBBACK en A. DE WOLF, "De vaststelling van
overspel door gerechtsdeurwaarder: de juiste man op de verkeerde plaats?", E.J. 1996, (66) 69-70,
nrs. 17 en 18; P. SENNAEVE, "Commentaar bij art. 1016bis Ger.W." in Comm. Pers. 1993, 15 nr. 43.

Nr. 69 - 4.2.05

HOF VAN CASSATIE

295

Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht slaan blijkt dat:
1. bij beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Hasselt van 23 september 1992 eiser aangesteld werd om de vaststellingen te
doen die op overspel wijzen waarbij hij kan vervangen worden bij zijn persoonlijke verhindering door Mr. J. K.;
2. eiser derdenverzet heeft ingesteld tegen het vonnis van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Hasselt van 4 januari 1994 dat het proces-verbaal van
vaststelling van overspel van 29 november 1992 door gerechtsdeurwaarder J. K.,
nietig heeft verklaard;
3. het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt van 13 mei 1997
het derdenverzet als ongegrond heeft afgewezen;
4. het bestreden arrest het hoger beroep van eiser ongegrond verklaart en het
beroepen vonnis bevestigd heeft.
IV. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 524, (...) en 1016bis van het Gerechtelijk Wetboek (artikel 524 zoals vervangen bij artikel 9 van de wet van 6 april 1992 en artikel 1016bis zoals ingevoegd bij artikel 3 van de wet van 20 mei 1987).
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing bevestigt het hof van beroep het beroepen vonnis van 13 mei
1997 waarin eisers derdenverzet tegen het vonnis van 4 januari 1994 ongegrond werd verklaard. De appèlrechters oordelen aldus, in navolging van het voormelde vonnis van 4 januari 1994 dat werd gewezen naar aanleiding van de echtscheidingsprocedure tussen de
verweerders, dat het overeenkomstig artikel 1016bis van het Gerechtelijk Wetboek opgestelde proces-verbaal van vaststelling van gerechtsdeurwaarder K. van 29 november 1992
nietig is, en baseren zich daarbij op de volgende overwegingen:
"(...) dat blijkt dat de enige reden van (eisers) vervanging door zijn confrater J. K. is dat
(eiser) om vijf uur 's morgens geen vaststellingen zou kunnen doen omdat dergelijk vroeg
uur in functie van zijn werkbelasting zijn gezondheid in gevaar zou kunnen brengen;
Dat daaruit geenszins blijkt dat (eiser) de gerechtsdeurwaarder is die vakantie neemt of
die verhinderd is om zijn ambt uit te oefenen in de zin van artikel 524 van het Gerechtelijk Wetboek; dat gerechtsdeurwaarder J. K. overigens niet heeft vermeld in het procesverbaal van vaststelling dat hij loco (eiser) de betrokken vaststellingen heeft gedaan;
(...) dat gerechtsdeurwaarder J. K. de vaststellingen heeft gedaan in eigen naam; dat hij
daartoe gemachtigd was bij de beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg te Hasselt d.d. 23 september 1992 bij persoonlijke verhindering van (eiser); dat
echter, zoals hoger reeds gezegd, is gebleken dat die gerechtsdeurwaarder niet persoonlijk
verhinderd was om de betrokken vaststellingen te doen; dat bijgevolg (eisers) derdenverzet bij het bestreden vonnis terecht werd afgewezen" (p.2-3 van het bestreden arrest).
Grieven
(...)
2. Tweede onderdeel
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Overeenkomstig artikel 1016bis van het Gerechtelijk Wetboek kan de vaststelling van
overspel slechts worden verricht door de gerechtsdeurwaarder die daartoe door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg wordt aangesteld. Te dezen werd niet betwist dat
de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt bij toepassing van het voormelde artikel 1016bis op verzoek van eerste verweerder op 23 september 1992 een beschikking heeft gewezen waarbij eiser als gerechtsdeurwaarder werd aangesteld "of bij
zijn persoonlijke verhindering Mr. J. K." om de gebeurlijke vaststelling van overspel in
hoofde van tweede verweerster te verrichten.
Voorts staat vast dat de bewuste vaststellingen, blijkens het proces-verbaal van 29 november 1992, werden verricht door gerechtsdeurwaarder K. en dat het proces-verbaal van
vaststelling van gerechtsdeurwaarder K. van 29 november 1992 bij vonnis van 4 januari
1994 in de echtscheidingsprocedure tussen eerste verweerder en tweede verweerster nietig
werd verklaard omdat gerechtsdeurwaarder K. ten onrechte zou zijn opgetreden op grond
van de beschikking van 23 september 1992.
Uit de loutere omstandigheid "dat de gerechtsdeurwaarder J. K. (...) niet heeft vermeld
in het proces-verbaal van vaststelling dat hij loco (eiser) de betrokken vaststelling heeft
gedaan" kan evenwel niet wettig worden afgeleid dat de overeenkomstig artikel 1016bis
van het Gerechtelijk Wetboek gedane vaststellingen niet regelmatig zouden zijn en geen
toelaatbaar bewijs zouden opleveren, nu geen enkele wettelijke bepaling voorschrijft dat
de optredende gerechtsdeurwaarder melding zou moeten maken van de omstandigheid dat
hij optreedt ter vervanging van een andere gerechtsdeurwaarder. Dit geldt des te meer in
het onderhavige geval, nu te dezen vaststaat dat niet alleen eiser in de beschikking van 23
september 1992 als gerechtsdeurwaarder werd aangesteld maar ook gerechtsdeurwaarder
K., zij het dat deze laatste werd aangesteld in geval van "persoonlijke verhindering" van
eiser.
Te dezen oordelen de appèlrechters bovendien niet wettig dat uit de door eiser opgegeven reden voor de vervanging - nl. dat het verrichten van de in de beschikking van 23 september 1992 bedoelde vaststelling, in het licht van de op eiser wegende werklast, eisers
gezondheid in gevaar zou kunnen brengen - niet zou kunnen worden afgeleid dat eiser
"verhinderd" was om zijn ambt uit te oefenen. Deze beoordeling van het hof van beroep
schendt immers het wettelijke begrip "verhindering", zoals bedoeld in artikel 524 van het
Gerechtelijk Wetboek, aangezien uit deze bepaling niet blijkt dat slechts een absolute of
fysieke onmogelijkheid om het ambt uit te oefenen een wettige reden van "verhindering"
voor de betrokken gerechtsdeurwaarder zou kunnen inhouden.
Mede gelet op de omstandigheid dat gerechtsdeurwaarder K. in de beschikking van 23
september 1992 als zodanig werd aangesteld, is de beslissing van de appèlrechters dat de
door hem op 29 november 1992 gedane vaststellingen niet regelmatig zouden zijn, bijgevolg niet naar recht verantwoord, nu aldus de artikelen 524 en 1016bis van het Gerechtelijk Wetboek worden geschonden.

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 1016bis, eerste lid van het Gerechtelijk
Wetboek, het bewijs van overspel als grond tot echtscheiding kan worden geleverd door vaststelling bij gerechtsdeurwaarder;
Dat de voorzitter van de rechtbank krachtens het vierde lid van dit artikel, een
gerechtsdeurwaarder kan aanstellen om de nodige vaststellingen te doen;
Dat, krachtens artikel 524 van hetzelfde wetboek, de gerechtsdeurwaarder die
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vakantie neemt of verhinderd is om zijn ambt uit te oefenen, zich moet laten vervangen door een confrater of een plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder;
Dat verhindering weliswaar kan berusten op gezondheidsredenen maar niet op
redenen van persoonlijk comfort of de wens de werkbelasting te verlagen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de enige reden voor de vervanging
van eiser door zijn confrater is dat hij om vijf uur 's morgens geen vaststellingen
zou kunnen doen omdat een dergelijk vroeg uur in functie van zijn werkbelasting
zijn gezondheid in gevaar zou kunnen brengen;
Dat het arrest op grond van die feitelijke gegevens op onaantastbare wijze oordeelt dat daaruit geenszins blijkt dat eiser de gerechtsdeurwaarder is die vakantie
neemt of die verhinderd is om zijn ambt uit te oefenen in de zin van artikel 524
van het Gerechtelijk Wetboek; dat het oordeelt dat eiser niet persoonlijk verhinderd was om de betrokken vaststellingen te doen;
Dat het arrest aldus zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Overwegende dat het onderdeel voorts opkomt tegen de vaststelling dat gerechtsdeurwaarder J. K. overigens niet heeft vermeld in het proces-verbaal van
vaststelling dat hij loco eiser de betrokken vaststellingen heeft gedaan;
Dat het onderdeel in zoverre opkomt tegen een overtollige reden;
Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
4 februari 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 70
1° KAMER - 4 februari 2005

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — GERECHTELIJK AKKOORD - SCHULD AANGEGAAN GEDURENDE DE
AKKOORDPROCEDURE - FAILLISSEMENT - BOEDELSCHULD - VOORWAARDE.
De medewerking van de commissaris inzake opschorting aan de handelingen van de
schuldenaar, waardoor bij faillissement de schulden aangegaan gedurende de
akkoordprocedure als boedelschulden van het faillissement gelden, vereist dat de
commissaris inzake opschorting daden stelt gericht op het tot stand komen van de
handeling; bijstand van de commissaris inzake opschorting kan slechts bestaan indien
hij, vóór de handeling gesteld wordt, hulp biedt bij het tot stand komen van de handeling 1.
1 Zie J. CAEYMAEX, "Les privilèges - Les modifications entraînées par les lois de 1997 et par la
jurisprudence subséquente" in Concordat judiciaire et faillites 2002, 151-152; Y. DUMON en H.
STRANART, "Le concordat judiciaire. Loi du 17 juillet 1997", J.T. 1997, 870; L. HERVÉ, "Aperçu

298

HOF VAN CASSATIE

4.2.05 - Nr. 70

(Art. 44, tweede lid Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord)
(FORTIS BANK N.V. T. Mrs. J. Van Looy en N. Devos, in hoedanigheid van curators van het faillissement van J.M.
BALMATT INDUSTRIES N.V. e.a)

ARREST

(A.R. C.04.0054.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 juni 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- de artikelen (...), 19 en 44, tweede lid van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord;
- de artikelen 1315, (...) van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 26 juni 2003 verklaart het Hof van Beroep te Antwerpen
het hoger beroep van de NV Fortis Commercial Finance ongegrond, het incidenteel beroep van de NV Holcim deels gegrond en zegt rechtens dat de schuldvordering van de NV
Holcim als een boedelschuld moet worden aangezien voor een bedrag van 188.377,43
euro en dat zij te samen met de pandhoudende schuldeisers mede gerechtigd is op de opbrengst van de verkoop van het handelsfonds van Balmatt, zegt tevens dat haar overige
schuldvorderingen kunnen worden opgenomen in het gewoon passief van het faillissement, wijst het overige van haar vordering af, verklaart het incidenteel beroep van de NV
KBC Bank en van eiseres ongegrond en compenseert de kosten van beide aanleggen.
Deze beslissing is onder meer (gesteund):
- op volgende overwegingen:
"1. Wat betreft de aard van de schuld ontstaan tijdens de periode van voorlopige opschorting.
De eerste rechter heeft op grond van vermoedens bewezen geacht dat de commissarissen inzake opschorting hun medewerking hebben verleend bij het ontstaan van de schuld
tijdens de periode van voorlopige opschorting.
Het hof neemt de motieven van de eerste rechter ter zake over. Deze motieven zijn in
général du sort des contrats en cours dans le cadre des nouvelles lois sur la faillite et sur le concordat
judiciaire" in La Faillite et le concordat en droit positif belge après la réforme de 1997, Faculté de
droit de Liège, 1998, 517, nr. 57; M. T ISON, "Dépistage en gerechtelijk akkoord na de wet van 17 juli
1997", R.W. 1997-1998, 432, 140; I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la faillite et du concordat, Kluwer
2003, 235, nr. 342.
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hoger beroep niet weerlegd geworden. Hieraan voegt het hof nog toe dat de leveringen
van Holcim blijkbaar onontbeerlijk waren in het productieproces van Ballmat zodat het
ondenkbaar is dat de verderzetting van de handelsactiviteit mogelijk was zonder deze leveringen. Vermits de commissarissen onmiskenbaar instemden met de voorlopige verderzetting van de activiteit van Ballmatt impliceert dit hun instemming met de betrokken
aankopen.
Ook al ontbreekt het formele bewijs van de bijstand van de commissarissen bij het ontstaan van de schuld in kwestie dan is deze bijstand alleszins bewezen door het verloop
van de feiten.
Holcim maakt derhalve terecht aanspraak op de erkenning van dit deel van haar schuldvordering als een boedelschuld art. 44,2 WGA",
- evenals op de hierna aangehaalde overwegingen van de eerste rechter:
"21.1 NV Obourg Cement is leverancier van de gefailleerden voor en na de periode van
het gerechtelijk akkoord.
21.2 NV Obourg Cement vordert de opname in de lijst van de boedelschulden, ontstaan
tijdens de periode van gerechtelijk akkoord, ten bedrage van 7.599.127 BEF.
21.3 De curatoren concluderen dat zij akkoord gaan met de opname als boedelschulden,
mits alsnog het bewijs wordt geleverd van de medewerking, machtiging of bijstand door
de commissaris inzake opschorting.
21.4 Uit de zekere feiten:
dat de commissarissen inzake opschorting kennis hadden van het voortduren der cementleveringen tijdens de akkoordprocedure met het oog op de continuïteit van de onderneming,
dat de commissarissen inzake opschorting behulpzaam waren bij de continuïteit van de
onderneming,
dat de commissarissen inzake opschorting stilzwijgend instemden met het voortduren
der cementleveringen tijdens de akkoordprocedure met het oog op de continuïteit van de
onderneming, leidt de rechtbank af dat de commissarissen inzake opschorting tijdens de
akkoordprocedure medewerking verleenden aan de inmiddels gefailleerden voor het aangaan van schilden ten aanzien van de NV Obourg Cement voor het leveren van cement.
De medewerking van de commissarissen inzake opschorting is aldus door vermoeden
bewezen.
Nu de zaak omtrent de omvang van het bedrag, op te nemen in de lijst der boedelschulden, in staat is en er geen betwisting is over dit bedrag zegt de rechtbank voor recht dat de
vordering van de NV Obourg Cement voor een bedrag van 7.599.127 BEF worden opgenomen in de lijst van boedelschulden".
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
1. Blijkens artikel 44, tweede lid van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, worden handelingen door de schuldenaar tijdens de akkoordprocedure verricht met medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris inzake opschorting,
bij faillissement beschouwd als handelingen van de curator, waarbij de schulden gedurende de akkoordprocedure aangegaan, gelden als boedelschulden van het faillissement.
Uit voornoemde bepaling volgt dat enkel die handelingen die worden verricht met medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris inzake opschorting bij faillissement zullen kunnen worden beschouwd als boedelschulden.
Noch uit deze bepaling, noch uit de artikelen 15, §1, derde lid en 19 van de wet van 17
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juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, welke respectievelijk bepalen dat de rechtbank kan bepalen dat de schuldenaar geen daden van bestuur of beschikking mag verrichten zonder machtiging van de commissaris inzake opschorting, die door de rechtbank
wordt aangewezen, en dat de commissaris inzake opschorting ermee belast is de schuldenaar bij te staan bij het bestuur, onder toezicht van de rechtbank, kan worden afgeleid dat
de handelingen, gesteld door de schuldenaar tijdens de akkoordprocedure, automatisch
moeten geacht worden met medewerking, bijstand of machtiging van de commissaris inzake opschorting te zijn gesteld.
2. Van medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris inzake opschorting inzake artikel 44, tweede lid van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord is er per definitie slechts sprake in geval van actieve tussenkomst van de betrokkene.
De term "machtiging" verwijst meer bepaald naar de handelingen die door de gemachtigde persoon, in casu de schuldenaar, worden gesteld na hiertoe speciaal toelating van
een daartoe door de wet aangewezen persoon, in casu de commissaris inzake opschorting,
te hebben bekomen, anders gezegd naar handelingen die aan de voorafgaande machtiging
van een derde zijn onderworpen, die de voorafgaande goedkeuring van die derde vereisen.
Dergelijke handeling komt slechts rechtsgeldig tot stand mits de tussenkomst van de
betrokkene, hypothese die door artikel 15, §1, derde lid van de wet van 17 juli 1997 wordt
geviseerd, doch waarvan in de onderhavige zaak geen toepassing werd gemaakt.
De begrippen "bijstand" en "medewerking" viseren hunnerzijds de tussenkomst van een
derde bij de totstandkoming van een bepaalde handeling, zonder dat deze bijstand of medewerking, behoudens afwijkende bepaling in de wet, de rechtsgeldigheid van de kwestieuze handeling zal beïnvloeden.
Een handeling gesteld met bijstand van een derde is meer bepaald de handeling die
wordt gesteld door een persoon naast wie tegelijkertijd een derde optreedt die de bijgestane persoon met raad bijstaat, tussenkomst die per definitie is te situeren vóór de handeling. Bijstand verwijst zodoende naar een actieve tussenkomst van een derde, te weten de
commissaris inzake opschorting, bij de totstandkoming van de handeling.
De medewerking van een derde, waarvan sprake in artikel 44, tweede lid van de wet
van 17 juli 1997, viseert ten slotte hulp die verleend wordt bij het streven naar een bepaald doel, die bijdraagt tot de totstandkoming van een handeling. Per definitie verwijst
ook dit zelfstandig naamwoord naar een actieve daad, naar een actieve tussenkomst van
een derde bij de totstandkoming van een verbintenis.
3. Uit de ontleding van voorgaande begrippen volgt dat er slechts sprake zal zijn van
een boedelschuld wanneer blijkt dat de commissaris inzake opschorting op actieve wijze
heeft bijgedragen tot de totstandkoming van die verbintenis.
Bovendien moet deze medewerking of bijstand per definitie aan de nieuwe verbintenis
voorafgaan.
Hieruit volgt dat op grond van de gedane vaststellingen van het bestreden arrest, waaruit niet blijkt dat de commissarissen inzake opschorting actief tussenkwamen bij de totstandkoming van de nieuwe verbintenissen, aangegaan door Balmatt ten aanzien van de
NV Obourg Cement, naderhand NV Holcim, het hof van beroep niet wettig kon besluiten,
zonder aldus de begrippen "medewerking" en "bijstand", waarvan sprake in artikel 44,
tweede lid van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, te miskennen, dat vaststond dat de commissarissen inzake opschorting meewerkten aan de totstandkoming van de nieuwe cementleveringen dan wel hierbij hun bijstand verleenden (schending van artikel 44, tweede lid van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk
akkoord). In ieder geval kon het hof van beroep op grond van de gedane vaststellingen,
waaruit niet blijkt dat de beweerde instemming van de commissarissen inzake opschorting
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met de nieuwe cementleveringen en aankopen iets anders inhield dan een afwezigheid van
bezwaar tegen de gedane aankopen en waaruit ook niet blijkt dat die stilzwijgende "instemming" aan het ontstaan van de schulden ten aanzien van de NV Obourg Cement voorafging, niet wettig besluiten dat het bewijs was geleverd dat de schulden met de bijstand
of medewerking van de commissarissen inzake opschorting werden aangegaan en de
schulden derhalve als boedelschulden waren te aanzien (schending van de artikelen 1315
van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 19 en 44, tweede lid van
de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord). Minstens is het bestreden
arrest, waarvan de vaststellingen niet toelaten uit te maken of volgens het hof van beroep
de medewerking dan wel de bijstand, waarvan sprake in artikel 44, tweede lid van de wet
van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, al dan niet een actieve en voorafgaande tussenkomst van de commissaris inzake opschorting bij de totstandkoming van de
overeenkomst vergt, met dien verstande dat in het ontkennend geval de beslissing door
een onwettigheid zou zijn aangetast, waardoor het de wettigheidscontrole van het hof onmogelijk maakt, niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de
gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het onderdeel aanvoert dat de appèlrechters te dezen niet
konden oordelen dat er sprake was van bijstand en medewerking van de commissaris inzake opschorting;
Overwegende dat, luidens artikel 44, tweede lid van de wet van 17 juli 1997
betreffende het gerechtelijk akkoord, handelingen door de schuldenaar tijdens de
akkoordprocedure verricht met medewerking, machtiging, of bijstand van de
commissaris inzake opschorting, bij faillissement worden beschouwd als handelingen van de curator, waarbij de schulden gedurende de akkoordprocedure aangegaan gelden als boedelschulden van het faillissement;
Dat er slechts bijstand van de commissaris inzake opschorting kan bestaan indien, vóór de handeling gesteld wordt, de commissaris inzake opschorting hulp
biedt bij het tot stand komen van de handeling; dat medewerking van de commissaris inzake opschorting vereist dat hij daden stelt gericht op het tot stand komen
van de handeling;
Overwegende dat de appèlrechters, gedeeltelijk met verwijzing naar de redenen van het beroepen vonnis, oordelen wat betreft de aard van de schuld ontstaan
tijdens de periode van voorlopige opschorting, dat de bijstand en de medewerking van de commissaris bewezen zijn;
Dat zij met overname van de redenen van de eerste rechter, de medewerking
van de commissaris in de contracten gesloten met de NV Obourg Cement, thans
NV Holcim, afleiden uit de volgende feiten:
1. de commissarissen inzake opschorting hadden kennis van het voortduren der
cementleveringen tijdens de akkoordprocedure;
2. de commissarissen inzake opschorting waren behulpzaam bij de continuïteit
van de onderneming;
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3. de commissarissen inzake opschorting stemden stilzwijgend in met het
voortduren der cementleveringen tijdens de akkoordprocedure met het oog op de
continuïteit van de onderneming;
Dat zij op grond van volgende feiten oordelen dat de commissarissen inzake
opschorting bijstand verleenden aan de debiteur:
1. de leveringen van Holcim waren blijkbaar onontbeerlijk in het productieproces van Balmatt zodat het ondenkbaar is dat de voortzetting van de handelsactiviteit mogelijk was zonder deze leveringen;
2. aangezien de commissarissen onmiskenbaar instemden met de voorlopige
voortzetting van de activiteit van Ballmat, impliceert dit hun instemming met de
betrokken aankopen;
Dat de appèlrechters op grond van deze vaststellingen niet konden oordelen
dat de commissaris inzake opschorting medewerking en bijstand had verleend
aan de debiteur in de contractuele relatie van deze laatste met de NV Obourg Cement;
Dat het onderdeel gegrond is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vordering
van de NV Holcim en over het incidenteel beroep van de NV Fortis Bank;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
4 februari 2005 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Geinger.

Nr. 71
1° KAMER - 4 februari 2005

1º ARBITRAGEHOF - BEVOEGDHEID - TOETSING VAN DE WET AAN DE GRONDWET EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID - BEPERKING.
2º GRONDWET — ALGEMEEN - TOETSING VAN DE WET AAN DE GRONDWET ARBITRAGEHOF - EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID - BEPERKING.
3º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - RECHTBANK VERPLICHTING - GRENS.
1º, 2° en 3° Het behoort niet tot de exclusieve bevoegdheid van het Arbitragehof vast te
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stellen dat een wettelijke norm klaarblijkelijk niet in strijd is met de Grondwet en door de
rechter moet worden toegepast; het rechtscollege waarvan de beslissing vatbaar is voor
cassatieberoep en dat oordeelt dat de wet duidelijk grondwetconform is, verantwoordt
naar recht zijn beslissing geen prejudiciële vraag aan het Arbitragehof te stellen 1. (Art. 26,
§2 Bijzondere Wet Arbitragehof)
(V. T. ORDE VAN ARCHITECTEN)

ARREST

(A.R. D.04.0013.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 6 juli 2004 gewezen door
de raad van beroep van de Orde van architecten met het Nederlands als voertaal.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede middel
2.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijk artikel 26, §2 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, het rechtscollege waarvan
de beslissing vatbaar is voor, al naar het geval, hoger beroep, verzet, voorziening
in cassatie of beroep tot vernietiging bij de Raad van State niet gehouden is aan
het Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen wanneer de wet, het decreet of
de in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel een regel of een artikel van de
Grondwet bedoeld in §1 klaarblijkelijk niet schendt of wanneer het rechtscollege
meent dat het antwoord op de prejudiciële vraag niet onontbeerlijk is om uitspraak te doen;
Overwegende dat de bestreden beslissing oordeelt dat:
1. de door eiser voorgestelde vraag aan het Arbitragehof geen onderscheid tussen personen of partijen betreft die zich in dezelfde rechtstoestand bevinden,
maar wel tussen personen of partijen die zich in verschillende rechtstoestanden
bevinden of in een verschillende situatie zodat de vraag niet onder toepassing
van artikel 26 van de bijzondere wet op het Arbitragehof valt;
2. eiser niet kan tegenspreken dat elkeen die bij verstek werd veroordeeld en
die verzet doet zich in een zelfde rechtstoestand bevindt; personen of partijen tegen wie nog geen veroordeling werd uitgesproken verkeren in een daarvan verschillende situatie;
1 Zie Cass., 17 nov. 2004, A.R. P.04.1096.F, nr. 553; 25 feb. 2004, A.R. P.03.1430.F, nr. 104.
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Dat de raad van beroep oordeelt dat de wet duidelijk grondwetconform is en
mitsdien zijn beslissing geen prejudiciële vraag te stellen naar recht verantwoordt;
Overwegende voor het overige dat uit de voorgaande bepaling eveneens volgt
dat het niet tot de exclusieve bevoegdheid van het Arbitragehof behoort vast te
stellen dat een wettelijke norm klaarblijkelijk niet in strijd is met de Grondwet en
door de rechter moet worden toegepast;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
4 februari 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Mahieu en Geinger.

Nr. 72
3° KAMER - 7 februari 2005

1º COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - ALGEMEEN VERBINDEND
VERKLAARD - GELDINGSDUUR - BEPERKT - PARITAIR COMITÉ VOEDINGSNIJVERHEID BRUGPENSIOEN - WERKNEMERS - RECHTEN - VERSTRIJKEN VAN GELDINGSDUUR - GEVOLG.
2º COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - ALGEMEEN VERBINDEND
VERKLAARD - GELDINGSDUUR - BEPERKT - PARITAIR COMITÉ VOEDINGSNIJVERHEID BRUGPENSIOEN - FINANCIËLE LASTEN - SOCIAAL FONDS BESTAANSZEKERHEID - CAPITATIEVE
MAANDELIJKSE BIJDRAGEN - VERSTRIJKEN VAN GELDINGSDUUR - GEVOLG.
1º Het recht op een brugpensioen dat is toegekend krachtens de collectieve
arbeidsovereenkomst van 17 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor
voedingsnijverheid blijft ook na het verstrijken van de bepaalde duur waarvoor deze
collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten, behouden tot de bruggepensioneerde de
pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. (Art. 9 C.A.O. 17 mei 1995, gesloten in het
paritair comité voor de voedingsnijverheid, tot toekenning van het brugpensioen op 55
jaar aan de werklieden en werksters van de industriële en ambachtelijke
roomijsfabrikanten en suikerbakkers en de consumptiesalons bij een ambachtelijke
banketbakkerij, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 13 februari 1996)
2º Zolang de bruggepensioneerde het brugpensioen, toegekend op grond van de
collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor
voedingsnijverheid blijft genieten, blijft het sociaal fonds ertoe gehouden de wettelijk
bepaalde financiële lasten te dragen van de capitatieve maandelijkse bijdragen
verschuldigd ingevolge de toekenning van dit brugpensioen. (Art. 7 C.A.O. 17 mei 1995,
gesloten in het paritair comité voor de voedingsnijverheid, tot toekenning van het
brugpensioen op 55 jaar aan de werklieden en werksters van de industriële en
ambachtelijke roomijsfabrikanten en suikerbakkers en de consumptiesalons bij een
ambachtelijke banketbakkerij, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 13
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februari 1996)
(HET WAARBORG- EN SOCIAAL FONDS VOOR DE INDUSTRIËLE BAKKERIJ, KLEINBAKKERIJ EN
KLEINBANKETBAKKERIJ T. BAKKERIJ DE KEERSMAEKER B.V.B.A.)

ARREST

(A.R. S.04.0072.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 mei 2003 op verwijzing
gewezen door het Arbeidshof te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
Gelet op het arrest van dit Hof van 27 oktober 20011.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- artikel 1 van de wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor Bestaanszekerheid;
- de artikelen 7 en 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 1995, gesloten
in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van het
brugpensioen op 55 jaar aan de werklieden en werksters van de industriële en ambachtelijke bakkerijen, de kleinbanketbakkerijen, de ambachtelijke roomijsfabrikanten en suikerbakkers en de consumptiesalons bij een ambachtelijke banketbakkerij, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 13 februari 1996 en artikel 1 van dat koninklijk
besluit, evenals, voor zoveel als nodig, de artikelen 15, 31 en 33 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;
- artikel 11, §1, tweede lid van de wet van 3 april 1995 houdende maatregelen tot bevordering van de tewerkstelling en artikel 9, derde lid van het koninklijk besluit van 6
april 1995 tot uitvoering van Titel II van de wet van 3 april 1995 houdende maatregelen
tot bevordering van de tewerkstelling en betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen of halftijds brugpensioen.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de hoofdvordering van verweerster, het hoger beroep van eiser ongegrond en bevestigt het dienvolgens
het bestreden vonnis van 3 juli 1998 in zoverre gezegd wordt voor recht dat eiser gehouden is tot ten laste neming van de drie maandelijkse capitatieve bijdragen ingevoerd door
de Programmawet van 22 december 1990 (lees: de wet van 29 december 1990 en door de
programmawet van 22 december 1989) en de wet van 3 april 1995, in de toekomst en
voor zover verbonden aan het recht op brugpensioen van de heer M., ter ontlasting van
verweerster en veroordeelt het eiser tot de kosten van beide instanties, met inbegrip van
de voorziening in cassatie, op grond van de volgende motieven:
"De betwisting in het kader van het hoofdberoep is beperkt tot de vraag wie van huidige
gedingvoerende partijen de financiële last dient te dragen van de maandelijkse capitatieve
1 Niet gepubliceerd.
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bijdragen verschuldigd aan de Rijksdienst voor Pensioenen en aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor de bruggepensioneerde gewezen werknemer van (verweerster).
Er bestaat tussen partijen geen betwisting over volgende punten:
1) de heer M. M. ging, na het ontslag door zijn werkgever op 23 augustus 1995, op
brugpensioen zodat dit beheerst werd door de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 1995, gesloten in het paritair comité voor de voedingsnijverheid tot
toekenning van het brugpensioen op 55 jaar aan de werklieden en werksters van de industriële en ambachtelijke bakkerijen, de kleinbanketbakkerijen, de ambachtelijke roomijsfabrikanten en suikerbakkers en de consumptiesalons bij een ambachtelijke banketbakkerij, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 13 februari 1996;
2) overeenkomstig artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 1995
dient het sociaal fonds de financiële lasten te dragen van de capitatieve maandelijkse bijdragen ingevoerd door de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen en
door de programmawet van 22 december 1989 en door de wet van 3 april 1995 houdende
maatregelen tot bevordering van de tewerkstelling;
3) overeenkomstig artikel 9 werd deze collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei
1995 gesloten voor een bepaalde tijd van twee jaar, met ingang van 1 januari 1995 om te
eindigen op 31 december 1996.
(Eiser) houdt voor dat de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 1995 gewijzigd
werd door een collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, algemeen bindend
verklaard bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997, zodat (hij) vanaf 1 februari 1996 niet
meer gehouden is tot tenlasteneming van de capitatieve bijdragen.
Ter ondersteuning van zijn stelling verwijst (eiser) naar volgende bepalingen van de
collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997:
- artikel 7: de bijzondere maandelijkse werkgeversbijdragen per bruggepensioneerde
blijven volledig ten laste van de individuele ondernemingen;
- artikel 8: deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde tijd; zij
heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1997, met uitzondering van artikel 7, dat geldt
vanaf 1 februari 1996, en houdt op van kracht te zijn op 30 juni 1997.
Deze stelling druist in tegen het arrest van het Hof van Cassatie van 29 oktober 2001
waarin in zeer duidelijke bewoordingen wordt gesteld - na analyse van de bepalingen van
beide collectieve arbeidsovereenkomsten - dat de collectieve arbeidsovereenkomst van 30
januari 1997 geen wijziging inhield van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 1995 die betrekking hebben op een volgens andere vereisten geregelde
brugpensionering.
Er is geen expliciete wijziging van de regeling van de collectieve arbeidsovereenkomst
van 17 mei 1995 (geen enkele nieuwe bepaling wijzigt een oude bepaling) en evenmin (is)
een impliciete wijziging voorhanden; er wordt een nieuwe regeling uitgewerkt en deze
wordt van kracht vanaf een bepaalde datum, met uitzondering van een specifieke bepaling; hierdoor wordt zelfs niet impliciet geraakt aan een andersluidende bepaling toepasselijk voor een andere, hieraan voorafgaande regeling.
Dienvolgens is de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997 niet van toepassing op de brugpensionering van de heer M. nu deze werknemer ontslagen werd op 23
augustus 1995 en in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 1995
op brugpensioen ging.
Krachtens artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 1995 dienen de
financiële lasten van de capitatieve maandelijkse bijdragen door (eiser) te worden gedragen tot voormelde bruggepensioneerde de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.
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De inwerkingtreding met terugwerkende kracht van artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997 doet hieraan geen afbreuk aangezien deze bepaling niet
verwijst naar enig impact op de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 1995 en
slechts betrekking heeft op brugpensioneringen die voldoen aan de vereisten van artikel 3
van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, andere dan deze van artikel
3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 1995 (zie Hof van Cassatie, 29 oktober 2001, Nr. S.00.0192.N., BAKKERIJ DE KEERSMAEKER tegen WAARBORG- EN SOCIAAL FONDS
VOOR DE INDUSTRIËLE KLEINBAKKERIJ EN KLEINBANKETBAKKERIJ).
Het bestreden vonnis, gewezen door de achtste kamer van Arbeidsrechtbank te Brussel
op 3 juli 1998, waarin gezegd wordt voor recht dat (eiser) gehouden is tot tenlasteneming
van de capitatieve maandelijkse bijdragen, ingevoerd door de wet van 29 december 1990
houdende sociale bepalingen en door de programmawet van 22 december 1989 en door de
wet van 3 april 1995 houdende maatregelen tot bevordering van de tewerkstelling, in de
toekomst en zover verbonden aan het recht op brugpensioen van de heer M., dient derhalve te worden bevestigd.
In de conclusie na cassatie, ontvangen ter griffie van dit (arbeidshof) op 31 december
2002, bevestigt (verweerster) dat zij geen capitatieve bijdragen betaald heeft aan de Rijksdienst voor pensioenen of aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zodat (verweerster)
ter openbare zitting van 14 maart 2003 afstand doet van haar initiële vordering tot terugbetaling van de door haar betaalde capitatieve bijdragen uit hoofde van de brugpensionering van de heer M..
Het hoofdberoep is ongegrond". (bladzijde 6 - 8 van het arrest, onder 3.21).
Grieven
(...)
2. Tweede onderdeel
Krachtens artikel 1 van de wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor Bestaanszekerheid kan de Koning, in de vormen bepaald bij de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, collectieve arbeidsovereenkomsten algemeen verbindend verklaren waarbij deze comités Fondsen voor
bestaanszekerheid oprichten met het oog op onder meer het financieren, toekennen en uitkeren van sociale voordelen aan bepaalde personen en worden de aard, de omvang en de
toekenningsvoorwaarden van deze voordelen in dezelfde vorm bepaald.
Krachtens artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 1995, gesloten
in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van het
brugpensioen op 55 jaar aan de werklieden en werksters van de industriële en ambachtelijke bakkerijen, de kleinbanketbakkerijen, de ambachtelijke roomijsfabrikanten en suikerbakkers en de consumptiesalons bij een ambachtelijke banketbakkerij, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 13 februari 1996, zal eiser de financiële lasten
dragen van de capitatieve maandelijkse bijdragen ingevoerd door de wet van 19 december
1990 houdende sociale bepalingen, door de programmawet van 22 december 1989 en
door de wet van 3 april 1995 houdende maatregelen tot bevordering van de tewerkstelling
en dit krachtens deze collectieve arbeidsovereenkomst.
Artikel 15, eerste lid van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités bepaalt dat een collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde tijd, voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd
met verlengingsbeding.
Krachtens artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 1995 is die collectieve arbeidsovereenkomst gesloten voor een bepaalde tijd van twee jaar, heeft zij uitwerking met ingang van 1 januari 1995 en houdt zij op van kracht te zijn op 31 december
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1996.
Artikel 31 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités bepaalt dat de algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst bindend is voor alle werkgevers en werknemers die behoren tot
het ressort van het paritair orgaan en voor zover zij vallen onder de werkingssfeer zoals in
de overeenkomst is bepaald.
Krachtens artikel 33 van dezelfde wet, houdt het koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring op uitwerking te hebben bij het verstrijken van die tijd.
Uit de samenlezing van die bepalingen volgt dat het voorschrift van artikel 7 van de
collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 1995 slechts bindend is voor eiser tot het
verstrijken van de bepaalde tijd waarvoor de collectieve arbeidsovereenkomst werd gesloten, zijnde tot 31 december 1996, te meer daar artikel 7 uitdrukkelijk vermeldt dat eiser de
opgesomde
financiële
lasten
zal
dragen
"krachtens
deze
collectieve
arbeidsovereenkomst".
Hoewel het arbeidshof vaststelt dat M. M. werd geboren op 3 juli 1939, beslist het dat
eiser de bijdragen waarvan sprake in het voornoemde artikel 7 dient te dragen tot voormelde bruggepensioneerde de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en gaat het aldus
voorbij aan de in artikel 9 van diezelfde collectieve arbeidsovereenkomst bepaalde geldigheidsduur.
Het arbeidshof beslist niet wettig dat eiser krachtens artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 1995 de financiële lasten van de capitatieve maandelijkse
bijdragen dient te dragen tot de bruggepensioneerde M. M. de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt in de mate dat die periode zich uitstrekt tot na 31 december 1996 (schending van artikel 1 van de wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor Bestaanszekerheid, de artikelen 7 en 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van
het brugpensioen op 55 jaar aan de werklieden en werksters van de industriële en ambachtelijke bakkerijen, de kleinbanketbakkerijen, de ambachtelijke roomijsfabrikanten en suikerbakkers en de consumptiesalons bij een ambachtelijke banketbakkerij, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 13 februari 1996 en artikel 1 van dat koninklijk besluit, evenals van de artikelen 15, 31 en 33 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 1995, gesloten in het paritair comité voor de voedingsnijverheid, tot toekenning van het
brugpensioen op 55 jaar aan de werklieden en werksters van de industriële en
ambachtelijke roomijsfabrikanten en suikerbakkers en de consumptiesalons bij
een ambachtelijke banketbakkerij, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk
besluit van 13 februari 1996, krachtens artikel 9 gesloten is voor een bepaalde
tijd van twee jaar, met uitwerking vanaf 1 januari 1995 om op te houden van
kracht te zijn op 31 december 1996;
Overwegende dat, na het verstrijken van de bepaalde duur waarvoor de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 1995 is gesloten, geen nieuw brugpensioen kan worden toegekend op grond van deze collectieve arbeidsovereenkomst;
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Dat evenwel het recht op een brugpensioen dat is toegekend krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 1995, ook na het verstrijken van de bepaalde duur waarvoor deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten, behouden blijft tot de bruggepensioneerde de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
Overwegende dat artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei
1995 bepaalt dat het sociaal fonds de financiële lasten zal dragen van de capitatieve maandelijkse bijdragen ingevoerd door de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen, door de programmawet van 22 december 1989 en door
de wet van 3 april 1995 houdende maatregelen tot bevordering van de tewerkstelling en dit krachtens deze collectieve arbeidsovereenkomst;
Dat uit de opzet van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 1995 en
uit de termen "krachtens deze collectieve arbeidsovereenkomst" in voornoemd
artikel 7, blijkt dat de het ten laste nemen van de bedoelde bijdragen door het
Fonds verbonden is aan de toekenning van een brugpensioen op grond van deze
collectieve arbeidsovereenkomst;
Dat dienvolgens, zolang de bruggepensioneerde het brugpensioen, toegekend
op grond van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 1995, blijft genieten, het Fonds, krachtens voornoemd artikel 7, ertoe gehouden blijft de wettelijk
bepaalde financiële lasten te dragen van de capitatieve maandelijkse bijdragen
verschuldigd ingevolge de toekenning van dit brugpensioen;
Dat het onderdeel, dat hierop berust dat de bepaling van artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 1995, met betrekking tot een brugpensioen toegekend tijdens de geldingsduur van deze collectieve arbeidsovereenkomst, slechts bindend is voor eiser tot het verstrijken van de bepaalde termijn
waarvoor de collectieve arbeidsovereenkomst werd gesloten, faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
7 februari 2005 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
van Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 73
3° KAMER - 7 februari 2005

1º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — DODELIJK ONGEVAL - BLOEDVERWANTEN IN
OPGAANDE LIJN - BELANGRIJKSTE KOSTWINNER - BEGRIP.
2º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — DODELIJK ONGEVAL - BLOEDVERWANTEN IN
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- BELANGRIJKSTE KOSTWINNER - HOEDANIGHEID - VOORWAARDEN.

1º De beoordeling van het begrip "belangrijkste kostwinner" dient te gebeuren door
afweging van het aandeel van de getroffene in het geglobaliseerd inkomen van de
ascendenten op het ogenblik van het ongeval1. (Artt. 15 en 20bis Arbeidsongevallenwet)
2º Bij de beoordeling van de hoedanigheid van "belangrijkste kostwinner" moet het aandeel
van de getroffene in het geglobaliseerd inkomen van de ascendenten op het ogenblik van
het ongeval de belangrijkste bron van het inkomen van deze ascendenten zijn en hun
voornaamste geldelijke steun. (Artt. 15 en 20bis Arbeidsongevallenwet)
(FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN T. L. e.a.)

ARREST

(A.R. S.04.0124.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 februari 2004 gewezen
door het Arbeidshof te Gent.
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 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 15, 20, 20bis en 59quinquies, eerste lid van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen (hierna: Arbeidsongevallenwet).
Aangevochten beslissing
Het arbeidshof:
- vernietigt het vonnis a quo,
- zegt voor recht dat het slachtoffer, wijlen M.S., op de dag van het arbeidsongeval, die
ook die van zijn overlijden was, ongetwijfeld als de "belangrijkste kostwinner" in de zin
van de Arbeidsongevallenwet dient te worden aangezien,
- wijst de vordering van eiser, strekkende tot het horen veroordelen van tiende verweerster om aan eiser, met toepassing van artikel 59quinquies Arbeidsongevallenwet, de bepaalde in kapitaal omgezette renten te betalen, af als ongegrond,
- verklaart de oorspronkelijke vorderingen van eerste verweerster en wijlen J. S.,
rechtsvoorganger van eerste tot en met negende verweerders, gegrond en zegt voor recht
dat dezen gerechtigd zijn op de bepaalde lijfrente, overeenkomstig de artikelen 15, 20 en
20bis Arbeidsongevallenwet wegens het dodelijk arbeidsongeval van hun zoon wijlen M.
S. (zie bestreden arrest, p.12, 13-14),
op grond van onder meer de volgende overwegingen:
"Het gezamenlijk netto jaarinkomen van de ouders (eerste verweerster en rechtsvoorganger van eerste tot en met negende verweerders) van het slachtoffer beliep aldus, inclusief vakantiegeld en premies:
1 Cass., 18 jan. 1993, A.R. 8143, nr. 32.
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- M. L. (netto maandloon 08/1995:20.224 BEF): 280.102 BEF
- J. S. (invaliditeitsdaguitkeringen van 920 BEF x 6 d. x 48 w):
+ 264.960 BEF
-samen: 545.062 BEF.
De reële financiële draagkracht (het netto jaarinkomen) van het slachtoffer, inclusief
het vakantiegeld en de premies, beliep daarentegen:
- (371, 70 BEF/u. x 40 u. x 13 w.: 3 m.) x 13, 85 892.328 BEF
- kwartaalpremie 46.682 BEF
- overuren: + 11.708 BEF
950.718 BEF
- of, na aftrek van RSZ bijdragen (13,07%) en bedrijfsvoorheffing.: 571.563 BEF.
Te noteren dat laatstgenoemd bedrag overeenstemt met 47.630 BEF netto per maand,
zijnde iets minder dan het door (eiser) zelf vooropgestelde nettobedrag van 47.789 BEF.
Het netto-inkomen van het slachtoffer M.S. overtrof derhalve het geglobaliseerde dito
inkomen van zijn nota bene inwonende ouders. Hij had dus, en in ruime mate, de hoogste
verdienste van de drie.
Bovendien had M.S. het jaar voorafgaand aan zijn overlijden voor de volgende, door
het (arbeidshof) afdoende bewezen geachte uitgaven van de gezamenlijke huishouding ingestaan:
- huishuur (8.700 BEF/m. x 12): 104.400 BEF
- brandverzekering: 3.699 BEF
- familiale verzekering: 1.915 BEF
- onderhoud auto (berekend op basis van een jaargemiddelde van voorliggende facturen): 26.475 BEF
- afbetaling autolening: 72.000 BEF
- autoverzekering (zonder belastingen): 12.142 BEF
- verzekering van de caravan: 3.583 BEF
- persoonlijke bijdrage in de dagdagelijkse aankopen in verband met de gemeenschappelijke huishouding 25.000 BEF/m. x 12):+300.000 BEF
- totaal: 524.214 BEF
Ook voormelde auto-uitgaven moeten als gezinsuitgaven worden bestempeld en als bijdrage in het gezin van de ouders worden beschouwd, des te meer nu het slachtoffer M.S.
zelf niet eens een rijbewijs had.
Laatstgenoemde had ten tijde van zijn overlijden geen spaartegoeden, doch wel enkele
schulden (102.000 BEF i. v. m. zijn Visa-kaart; 45.000 BEF t.a.v. de Administratie der directe belastingen; nog 21.184 BEF aflossingen i.v.m. een persoonlijke lening bij n.v. Eural Unipar).
Zijn ouders betaalden van hun kant, onverminderd hun persoonlijke bijdrage in de dagdagelijkse aankopen van de gemeenschappelijke huishou-ding:
- elektriciteit: 32.400 BEF
- water: 6.000 BEF
- de helft in de kosten voor de aankoop van kolen.
Wijlen M.S. diende op de dag van het ongeval, die ook die van zijn overlijden was, derhalve ongetwijfeld als de "belangrijkste kostwinner" in de zin van de Arbeidsongevallen-
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wet te worden aangezien, vermits zijn globale feitelijke bijdrage, dus zijn aandeel in het
gezinsbudget, de belangrijkste bron van inkomen van zijn ouders en hun voornaamste geldelijke steun was (...).
Het verslag aan de Koning bij het K.B. nr. 285 (B.S. van 13 april 1984) geeft trouwens
precies als voorbeeld van een belangrijkste kostwinner: een ongehuwde arbeider die bij
zijn ouders inwoont en voor hun onderhoud instaat. Dit was voor M.S. het geval".
Grieven
(...)
2. Tweede onderdeel
2.1. Naar luid van artikel 20bis van de Arbeidsongevallenwet is voor de bloedverwanten in opgaande lijn, te dezen de ouders (zijnde eerste verweerster en de rechtsvoorganger
van eerste tot en met negende verweerders), de in artikel 15 van die wet bedoelde rente
verschuldigd tot op het ogenblik waarop de getroffene, te dezen M.S., de leeftijd van vijfentwintig jaar zou hebben bereikt, tenzij zij het bewijs leveren dat de getroffene voor hen
de belangrijkste kostwinner was.
Op grond van artikel 20 van die wet ontvangen in casu de ouders (idem) de rente alleen
wanneer zij rechtstreeks voordeel uit het loon van de getroffene haalden.
Op grond van artikel 59quinquies, eerste lid van dezelfde wet wordt de in kapitaal omgezette rente die in toepassing van voormeld artikel niet verschuldigd is, gestort aan eiser.
2.2. De beoordeling van het wettelijk begrip "belangrijkste kostwinner" dient te gebeuren door afweging van het aandeel van de getroffene in het geglobaliseerd inkomen van
de ouders (idem) op het ogenblik van het ongeval. Om te kunnen besluiten tot de hoedanigheid van belangrijkste kostwinner moet dit aandeel de belangrijkste bron van het inkomen van de ouders zijn en hun voornaamste geldelijke steun.
Er dient derhalve een vergelijking te worden gemaakt tussen, enerzijds, de werkelijke
bijdrage van de getroffene tot het onderhoud van de ouders en, anderzijds, tot hun totale
inkomsten.
Met andere woorden: het bedrag van de gezamenlijke inkomsten waarover de ouders
beschikken dient te worden bepaald en er dient te worden nagegaan in welke mate de door
het arbeidsongeval getroffen persoon daartoe bijdroeg.
2.3.1. Bij de beoordeling of de getroffene te dezen de "belangrijkste kostwinner" van de
ouders (eerste verweerster en de rechtsvoorganger van eerste tot en met negende verweerders) was, mag bijgevolg enkel het aandeel van de inkomsten van de getroffene dat werkelijk bijdroeg tot het inkomen van de ouders zelf in aanmerking worden genomen terwijl
het aandeel van de inkomsten van de getroffene dat werd besteed aan de eigen uitgaven en
kosten van de getroffene niet ten goede kwam aan de ouders en bijgevolg bij de beoordeling niet in aanmerking mag worden genomen.
Dit vloeit ook voort uit het volgende.
2.3.2. Uit de wetsgeschiedenis van artikel 20bis van de Arbeidsongevallenwet blijkt dat
het doel van de wetgever was om de toekenningsvoorwaarden van de kwestieuze rente te
verstrengen (zie Pasinomie 31 maart 1984, K.B. nr. 285, Verslag aan de Koning, Artikelsgewijze commentaar).
2.3.3. De aan de ouders uitgekeerde lijfrente dient te beantwoorden aan het oogmerk
van de Arbeidsongevallenwet, met name de vergoeding van de schade veroorzaakt door
een arbeidsongeval, en mag geen bron van verrijking vormen.
2.3.4. De toepassing van artikel 20bis van de Arbeidsongevallenwet veronderstelt dat
aan de voorwaarde van artikel 20 van die wet is voldaan, met name dat, te dezen, de ouders rechtstreeks voordeel uit het loon van de getroffene haalden.
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2.3.5. Het in aanmerking te nemen loonsvoordeel van de ouders is bijgevolg de werkelijke bijdrage van de getroffene tot de inkomsten van de ouders onder aftrek van de eigen
onderhoudskosten van de getroffene.
2.4. Het arbeidshof stelt vast dat het gezin uit drie personen was samengesteld, met
name beide ouders en de getroffene (zie bestreden arrest, p. 8-9).
Het besluit dat de getroffene als de "belangrijkste kostwinner" dient te worden aangezien op grond van de bijdrage van de getroffene in het gezinsbudget zijnde de gezamenlijke huishouding van de beide ouders en de getroffene zelf.
Bij die beoordeling neemt het arbeidshof dus op onwettige wijze ook het aandeel van
de inkomsten van de getroffene dat werd besteed aan de eigen onderhoudskosten en uitgaven van de getroffene zelf in aanmerking terwijl dit niet ten goede kwam aan de ouders en
bijgevolg bij de beoordeling niet in aanmerking mag worden genomen (zie hoger nrs. 2.2.,
2.3.1. en 2.3.5.).
2.5. De vaststelling dat de getroffene de hoogste verdienste van de drie (te weten beide
ouders en de getroffene) had, vermochten de appèlrechters evenmin bij de beoordeling
van de "belangrijkste kostwinner" in aanmerking te nemen. Uit het feit dat de getroffene
de hoogste verdienste van de drie zou gehad hebben, kan immers niet wettig afgeleid worden dat hij van dat inkomen aan de ouders zulkdanig aandeel zou afgestaan hebben dat dit
de belangrijkste bron van hun inkomen en hun voornaamste geldelijke steun zou geweest
zijn (zie hoger nrs. 2.2., 2.3.1. en 2.3.5.). In de mate waarin de bestreden beslissing op
deze overweging is gesteund, schendt zij de artikelen 20 en 20bis van de Arbeidsongevallenwet.
2.6. De overwegingen van het arbeidshof naar luid waarvan het Verslag aan de Koning
als voorbeeld van een belangrijkste kostwinner een ongehuwde arbeider die bij zijn ouders inwoont en voor hun onderhoud instaat en dit voor M.S. het geval was, verantwoorden evenmin wettig de aangevochten beslissing. In de mate waarin de bestreden beslissing
op deze overwegingen is gesteund, schendt zij eveneens de artikelen 20 en 20bis van de
Arbeidsongevallenwet. Het arbeidshof stelt immers te dezen niet vast dat het aandeel van
de getroffene in het geglobaliseerd inkomen van de ouders op het ogenblik van het ongeval de belangrijkste bron van het inkomen van de ouders en hun voornaamste geldelijke
steun zou geweest zijn (zie hoger nrs. 2.2., 2.3.1. en 2.3.5.). Het stelt enkel de bijdrage
van de getroffene in het gezamenlijk gezinsbudget van beide ouders en de getroffene samen vast en deze vaststelling verantwoordt niet wettig het besluit dat de getroffene de belangrijkste kostwinner was (zie hoger nr. 2.4.).
De in het middel bestreden beslissing neemt de vordering van eerste tot en met negende
verweerders aan en wijst de vordering van eiser af om reden dat de getroffene als de belangrijkste kostwinner in de zin van de Arbeidsongevallenwet dient te worden aangezien
op grond van de in het middel aangevochten overwegingen en meer bepaald rekening
houdend met de bijdrage van de getroffene in het gezinsbudget zijnde de gezamenlijke
huishouding van de beide ouders en de getroffene zelf (zie hoger nr. 2.4.) .
Bij die beoordeling van de hoedanigheid van "belangrijkste kostwinner" in hoofde van
de getroffene M.S. neemt het arbeidshof dus te dezen ook het aandeel van de inkomsten
van de getroffene dat werd besteed aan de eigen uitgaven en kosten van deze getroffene in
aanmerking. Dit aandeel kwam echter niet ten goede aan de ouders (eerste verweerster en
de rechtsvoorganger van eerste tot en met negende verweerders), maakte voor hen geen
rechtstreeks voordeel uit het loon van de getroffene uit en mag bijgevolg bij die beoordeling van "belangrijkste kostwinner" niet in aanmerking worden genomen (zie hoger nrs.
2.2. en 2.3.1.). Bijgevolg schendt het bestreden arrest de artikelen 20 en 20bis van de Arbeidsongevallenwet.
De overige overwegingen van het aangevochten arrest houden geen wettige verant-
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woording in van de bestreden beslissing (zie hoger nrs. 2.5. en 2.6.).
Door de oorspronkelijke vorderingen van eerste verweerster en wijlen J.S., rechtsvoorganger van eerste tot en met negende verweerders, gegrond te verklaren en te zeggen voor
recht dat dezen gerechtigd zijn op de bepaalde lijfrente, overeenkomstig de artikelen 15,
20 en 20bis Arbeidsongevallenwet, schendt het bestreden arrest, benevens de artikelen 20
en 20bis, ook artikel 15 van die wet.
Door de vordering van eiser, op diezelfde onwettige grond, af te wijzen, schendt het bestreden arrest eveneens artikel 59quinquies, eerste lid van de Arbeidsongevallenwet (zie
hoger nr. 2.1).

IV. Beslissing van het Hof
1. Tweede onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 20bis van de Arbeidsongevallenwet, de in
artikel 15 van de in deze wet bedoelde rente aan de bloedverwanten in opgaande
lijn verschuldigd is tot op het ogenblik waarop de leeftijd van 25 jaar zou hebben
bereikt, tenzij zij het bewijs leveren dat de getroffene voor hen de belangrijkste
kostwinner was;
Overwegende dat de beoordeling van het begrip belangrijkste kostwinner dient
te gebeuren door afweging van het aandeel van de getroffene in het geglobaliseerde inkomen van de ascendenten op het ogenblik van het ongeval;
Dat om te kunnen besluiten tot de hoedanigheid van belangrijkste kostwinner,
dit aandeel de belangrijkste bron van het inkomen van de bloedverwanten in opgaande lijn moet zijn en hun voornaamste geldelijke steun;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de getroffene de belangrijkste kostwinner was voor zijn ouders op grond van:
1. de verdiensten van de getroffene, die hoger waren dan deze van zijn ouders;
2. de bijdrage van de getroffene, niet in het budget van de ouders, maar in het
gezinsbudget, zijnde de gezamenlijke huishouding van de beide ouders en de getroffene;
Dat het arrest aldus artikel 20bis van de Arbeidsongevallenwet schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
2. Kosten
Overwegende dat verweerster sub 10 overeenkomstig artikel 68 van de arbeidsongevallenwet in de kosten dient te worden veroordeeld;
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 verweerster sub 10 in de kosten;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
7 februari 2005 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –
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Advocaat: mr. Maes.

Nr. 74
3° KAMER - 7 februari 2005

1º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - BIJDRAGEN - VRIJSTELLING - SLUITING
VAN ONDERNEMING - SLUITINGSWET 1966 - VERGOEDINGEN - DRAAGWIJDTE.
2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - BIJDRAGEN - SLUITING VAN
ONDERNEMING - SLUITINGSWET 1966 - WERKNEMER - VRIJWILLIG ONTSLAG - VERGOEDINGEN R.S.Z.-VRIJSTELLING - VOORWAARDEN.
3º ARBEIDSVOORZIENING — SLUITING VAN ONDERNEMINGEN SLUITINGSWET 1966 - SOCIALE ZEKERHEID WERKNEMERS - BIJDRAGEN - VRIJSTELLING VERGOEDINGEN - DRAAGWIJDTE.
4º ARBEIDSVOORZIENING — SLUITING VAN ONDERNEMINGEN SLUITINGSWET 1966 - SOCIALE ZEKERHEID WERKNEMERS - BIJDRAGEN - WERKNEMERS VRIJWILLIG ONTSLAG - VERGOEDINGEN - R.S.Z.-VRIJSTELLING - VOORWAARDEN.
1º en 3° De regel krachtens welke de vergoedingen toegekend in geval van sluiting van
ondernemingen niet als loon worden aangemerkt voor de heffing van sociale
zekerheidsbijdragen betreft niet uitsluitend de sluitingsvergoeding bedoeld in art. 6
Sluitingswet maar alle vergoedingen die uitgekeerd worden als schadeloosstelling van
zulke ontslagen werknemers bij de sluiting van een onderneming zoals bedoeld in de
Sluitingswet1. (Art. 19, §2, 1° K.B. 28 nov. 1969 tot uitvoering van de R.S.Z.-wet
werknemers)
2º en 4° Voor de toepassing van art. 19, §2, 1° K.B. 28 nov. 1969 dient te worden voldaan
aan de vereisten van sluiting van onderneming in de zin van de Sluitingswet en van
gerechtigde op de toekenning van de in art. 6 Sluitingswet bedoelde sluitingsvergoeding;
werknemers die zelf ontslag nemen voldoen niet aan deze vereisten2. (Art. 19, §2, 1° K.B.
28 nov. 1969 tot uitvoering van de R.S.Z.-wet werknemers; Art. 6 Sluitingswet)
(R.S.Z. T. HOME TEXTILES N.V.)

ARREST

(A.R. S.04.0139.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 januari 2004 gewezen
door het Arbeidshof te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
1 Het O.M. concludeerde tot de vernietiging op grond van het eerste onderdeel. Het oordeelde dat art.
19, §2, 1° van het uitvoeringsbesluit enkel de wettelijke sluitingsvergoeding bedoeld in art. 6
Sluitingswet 1966 op het oog heeft zodat conventionele of bovenwettelijke sluitingsvergoedingen
onder het loonbegrip vallen en bijgevolg niet vrijgesteld zijn van bijdrageheffing.
2 Ibid.
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III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 19, §2, 1° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van
de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (Uitvoeringsbesluit);
- artikel 2, eerste lid van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het
loon der werknemers (Loonbeschermingswet);
- de artikelen 1, §1, eerste lid, 14 en 23, §1 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders (R.S.Z.-wet);
- de artikelen 2, §1, eerste lid, 23, eerste en tweede lid van de wet van 29 juni 1981
houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (Algemene
Beginselenwet Sociale Zekerheid);
- de artikelen 1, 2, 4 en 6 van de wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling
van de werknemers die ontslagen worden bij sluiting van ondernemingen (Sluitingswet
1966), artikel 6 voor zijn wijziging bij Koninklijk Besluit van 13 juli 2001.
Bestreden beslissing
Het bestreden arrest bevestigt in al zijn onderdelen het beroepen vonnis dat eisers vordering ongegrond verklaarde en hem veroordeelde tot terugbetaling aan verweerster van
de som van 2.196.456 BEF (54.448,72 euro), meer de intresten, zulks op de volgende
gronden:
"Samen met de eerste rechter stelt het arbeidshof vast dat het voornoemde besluit niet
verwijst naar de sluitingsvergoeding in de Sluitingswet 1966 en dat de uitsluiting hiertoe
bijgevolg niet beperkt is (dit in tegenstelling tot artikel 19, §1, 3° van het Koninklijk Besluit van 23 november 1969, waar sprake is van de uitwinningsvergoeding van de handelsvertegenwoordiger 'bedoeld in artikel 101 van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten' waar er duidelijk wél een beperking is) zie in dezelfde zin, W.
VAN EECKHOUTTE, 'Het begrip loon in de bijdrageregeling van het sociale-zekerheidsstelsel
voor werknemers', in J. VAN STEENBERGE en Y. DORENS (eds), Het loonbegrip, Brugge,
1995, 1, nr. 75). Het Openbaar Ministerie merkt in zijn geschreven advies terecht op dat
het gebruik van het meervoud 'vergoedingen' erop wijst dat de tekst ook betrekking heeft
op andere vergoedingen dan deze van de Sluitingswet 1966.
De rechter mag aan de wet geen voorwaarden toevoegen die er niet in voorkomen.
Ook in artikel 35, tweede lid van de Arbeidsongevallenwet worden 'de vergoedingen
toegekend in geval van sluiting van ondernemingen' uit het loonbegrip gesloten. Als hier
een beperkende interpretatie aangewezen is (zie H. LENAERTS, concl. Cass., 12 februari
1990, R.W. 1989-90, 1362) dan blijkt nochtans ook hier niet dat de gebruikte termen enkel
slaan op de sluitingsvergoeding van de Sluitingswet 1966.
Dat de vergoedingen die het Sluitingsfonds betaalt op grond van de Sluitingswet 1967,
niet onder de toepassing van artikel 19, §2, 1°, van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969 vallen, is evident. Deze waarborg is zelfs geen loon in de zin van artikel 2 van de
Loonbeschermingswet (zie M. DE VOS, Loon naar Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht,
Antwerpen, 2001, nr. 266). De vaststelling is niet relevant voor de interpretatie van de in
betwisting zijnde bepaling.
Artikel 19, §2, 1° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 maakt de uitsluiting
van een aan een werknemer betaalde 'vergoeding toegekend in geval van sluiting van ondernemingen' niet afhankelijk van de vraag of aan de betrokkene de sluitingsvergoeding
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van de Sluitingswet 1966 of enige andere vergoeding, zoals de wettelijke opzeggingsvergoeding, verschuldigd was.
Zodoende wordt niet enkel de sluitingsvergoeding van de Sluitingswet 1966 uitgesloten, doch ook andere vergoedingen die, inzonderheid ingevolge een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst, door de werkgever worden betaald 'in geval van' sluiting van
onderneming, d.w.z. omwille van die sluiting.
Er is tenslotte geen reden om het begrip 'sluiting van onderneming' op een meer beperkende wijze te interpreteren dan bijvoorbeeld in de Sluitingswet 1966 het geval is, waarvan artikel 2 voor het begrip 'onderneming' naar de technische bedrijfseenheid in artikel
14 van de Bedrijfsorganisatiewet verwijst (zie ook het vierde lid van deze bepaling) zodat
ook in artikel 19, §2, 1° van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969 zonder twijfel
een sluiting van een afdeling wordt bedoeld.
De stelling van (eiser) dat de interpretatie van het arbeidshof tot wetsontduiking of misbruik zou leiden, dient in elk geval te worden verworpen. Indien dit in het verleden wél
het geval ware geweest, dan zou de tekst van het besluit vooreerst reeds lang in de door
(eiser) gewenste zin zijn gewijzigd, quod non. Bovendien bleken noch de partijen noch de
eerste rechter (n)och dit arbeidshof bij machte om ook maar één enkele (zelfs niet-gepubliceerde) rechtspraak te vinden die op het huidige probleem betrekking heeft, wat erop
wijst dat er in de praktijk géén moeilijkheden rijzen.
Dat er in casu sprake was van een 'sluiting van onderneming' staat vast. De vestiging in
Deinze werd gesloten. Dat de 'bijkomende sluitingsvergoeding' van 200.000 BEF werd
betaald omwille van die sluiting, is evenzeer boven elke twijfel verheven. De betrokken
werknemers hebben de vergoeding ontvangen nadat zij zelf ontslag hadden genomen. Zij
verkozen het beëindigen van de arbeidsovereenkomst boven een mutatie naar een andere
afdeling van de onderneming. Dat zij, mochten zij voor géén van beide mogelijkheden
hebben geopteerd, door (verweerster) zelf zouden zijn ontslagen, gelet op de sluiting van
de vestiging en dat hun keuzevrijheid aldus beperkt was, is evident, maar dit neemt niet
weg dat er formeel sprake is geweest van een ontslag uitgaande van die werknemers zelf.
Of (verweerster) in die omstandigheden op grond van de wet een opzeggingsvergoeding
of een sluitingsvergoeding verschuldigd was, is niet aan de orde. In elk geval waren er
krachtens de C.A.O. vergoedingen met die naam en op dezelfde wijze berekend verschuldigd en staat het feit of zij al dan niet aan R.S.Z.-bijdragen onderworpen waren, niet ter
discussie vermits die bijdragen daadwerkelijk werden geïnd. (Verweerster) heeft zich gekweten van alle verplichtingen die op haar rustten wanneer de ontslagen formeel van zichzelf zouden zijn uitgegaan. Wetsontduiking is er niet.
Zoals hierboven werd geoordeeld, kan een vergoeding toegekend in geval van sluiting
van onderneming onder de toepassing van artikel 19, §2, 1° van het Koninklijk Besluit
van 28 november 1969 vallen ongeacht of de werkgever krachtens de wet een opzeggingsvergoeding of wettelijke sluitingsvergoeding verschuldigd was. Het volstaat dat die
vergoeding - zoals in casu - 'omwille van' de sluiting werd 'toegekend'. Gelet op de sluiting van de vestiging diende (verweerster) zich op de één of andere wijze te ontdoen van
de werknemers die niet in de groep konden of wilden blijven werken. Hun 'vrijwillig vertrek' werd verzacht door de betaling van een vergoeding van 200.000 BEF bruto, boven
op de vergoedingen die zij ook bij gedwongen ontslag zouden ontvangen hebben.
De vordering heeft geen betrekking op enige vergoeding betaald krachtens de artikelen
1, tweede lid, of 11 van de C.A.O.
De eerste rechter heeft terecht geoordeeld dat op de betaalde vergoedingen de door (eiser) gevorderde bijdragen niet verschuldigd waren. Diens vordering is ongegrond. Hij is
er integendeel toe gehouden terug te betalen wat (verweerster) hem ten onrechte heeft betaald". (arrest, p.5 - 8).
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Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Eerste subonderdeel
In de mate dat, subsidiair, aanvaard moet worden dat ook conventionele of bovenwettelijke sluitingsvergoedingen geviseerd worden door artikel 19, §2, 1° van het Uitvoeringsbesluit, dan zal de uitsluiting van het loonbegrip van deze conventionele of bovenwettelijke sluitingsvergoedingen slechts kunnen gelden voor zover de werknemer in rechte aanspraak kan maken op de wettelijke sluitingsvergoedingen voorzien in de Sluitingswet
1966 en ook effectief deze wettelijke vergoeding heeft ontvangen.
Aan de wettelijke voorwaarden die recht geven op de wettelijke sluitingsvergoedingen
bedoeld in de Sluitingswet 1966 moet derhalve zijn voldaan opdat ook de conventionele
of bovenwettelijke sluitingsvergoedingen niet als loon moeten worden aanzien.
De toekenning van conventionele of bovenwettelijke sluitingsvergoe-dingen heeft uit
zijn aard immers een accessoir karakter en onderstelt bijgevolg steeds de verschuldigdheid van de wettelijke sluitingsvergoedingen.
Het loutere feit dat conventionele of bovenwettelijke sluitingsvergoedingen worden
toegekend "omwille van" of "in geval van" de sluiting van de onderneming volstaat derhalve niet om van de bijdragevrijstelling van artikel 19, §2, 1° van het Uitvoeringsbesluit
te kunnen genieten.
Door te oordelen dat een vergoeding toegekend in geval van sluiting van onderneming
onder de toepassing van artikel 19, §2, 1° van het Uitvoeringsbesluit kan vallen ongeacht
of de werkgever krachtens de wet de wettelijke sluitingsvergoedingen was verschuldigd,
heeft het bestreden bijgevolg zijn beslissing niet naar recht verantwoord.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig artikel 19, §2, 1° van het Uitvoeringsbesluit heeft kunnen toepassen op de "verhoogde sluitings-vergoeding" nu niet werd nagegaan of de wettelijke voorwaarden waren vervuld voor de toekenning van de wettelijke
sluitingsvergoedingen bedoeld in de Sluitingswet 1966 (schending van alle bepalingen
vermeld in de aanhef van het middel).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
Eerste subonderdeel van het tweede onderdeel
1. Ontvankelijkheid van het subonderdeel
(...)
2. Het subonderdeel zelf
Overwegende dat, krachtens artikel 19, §2, 1° van het koninklijk besluit van 28
november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, met afwijking van artikel 2, eerste lid van de Loonbeschermingswet,
de vergoedingen, toegekend in geval van sluiting van ondernemingen, niet als
loon worden aangemerkt voor de heffing van de socialezekerheidsbijdragen;
Dat deze wettelijke bepaling niet uitsluitend de sluitingsvergoeding betreft, bedoeld in artikel 6 van de wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling
van de werknemers die ontslagen worden bij sluiting van ondernemingen, maar
alle vergoedingen die uitgekeerd worden als schadeloosstelling van zulke ontslagen werknemers bij de sluiting van een onderneming, zoals bedoeld in de wet
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van 28 juni 1966; dat daaruit volgt dat voor de toepassing van voormeld artikel
19, §2, 1°, alleszins dient te worden voldaan aan de vereisten van sluiting van
onderneming in de zin van de Sluitingswet en van gerechtigde op de toekenning
van de voormelde in artikel 6 van deze wet bedoelde sluitingsvergoeding;
Dat werknemers die zelf ontslag nemen niet aan deze vereisten voldoen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat:
- op 8 oktober 1967 een ondernemings-c.a.o. gesloten werd met melding van
de beslissing van verweerster het werkliedenbestand van 33 naar 10 te verminderen en maximaal op te vangen door conventioneel brugpensioen en herplaatsing
in andere bedrijven van de groep;
- krachtens artikel 12 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wanneer de af
te vloeien werklieden zouden verkiezen noch te muteren, noch met brugpensioen
te gaan, zij tot en met 14 oktober 1997 kunnen opteren voor "het vrijwillig verlaten" van de onderneming;
- zestien werknemers overeenkomstig artikel 13 van de voormelde collectieve
arbeidsovereenkomst "als sociale begeleiding" de "verhoogde sluitingspremie
van 200.000 BEF bruto" ontvangen hebben nadat zij zelf ontslag hadden genomen omdat zij geen mutatie naar een andere onderneming wensten;
Dat het arrest, niettegenstaande het vaststelt dat de betrokken werknemers niet
ontslagen werden, zoals in de Sluitingswet 1966 vereist, maar zelf ontslag hebben genomen, tot de toepasselijkheid van artikel 19, §2, 1° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 beslist en zodoende deze wettelijke bepaling
schendt;
Dat het subonderdeel 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 Antwerpen.
7 februari 2005 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Andersluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
De Bruyn en Geinger.

Nr. 75
3° KAMER - 7 februari 2005

WERKLOOSHEID — BEDRAG - VERGOEDINGSPERIODEN - BASISBEDRAG - FORFAITAIR
BEDRAG - SAMENWONENDE WERKNEMER - AFWIJKING - BLIJVENDE GRAAD VAN
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- VOORWAARDEN.

De samenwonende werknemer die een blijvende graad van arbeidsongeschiktheid van ten
minste 33 percent heeft, kan slechts dan aanspraak blijven maken op het basisbedrag
vastgesteld op een percentage van het gemiddeld dagloon, als zijn graad van
arbeidsongeschiktheid reeds bestond vóór het einde van de eerste vijftien maanden van
werkloosheid eventueel verlengd met drie maanden per jaar beroepsverleden als
loontrekkende. (Art. 114, §1 en 4 Werkloosheidsbesluit 1991)
(R.V.A. T. V.)

ARREST

(A.R. S.04.0144.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 mei 2004 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
1. Middel
Overwegende dat krachtens artikel 114, §1 van het Werkloosheids-besluit
1991, het basisbedrag van de werkloosheidsuitkering wordt vastgesteld op een
percentage van het gemiddeld dagloon;
Dat, krachtens paragraaf 4, eerste lid van ditzelfde artikel, in afwijking van paragraaf 1, het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering van de samenwonende
werknemer na de eerste vijftien maanden van werkloosheid, eventueel verlengd
met drie maanden per jaar beroepsverleden als loontrekkende, wordt bepaald op
een forfaitair bedrag;
Dat, krachtens paragraaf 4, tweede lid, 2° van dit artikel, de afwijking waarvan
sprake in het eerste lid niet van toepassing is op de werknemer die op het einde
van de in het eerste lid bedoelde periode een blijvende graad van arbeidsongeschiktheid van ten minste 33 pct. heeft;
Overwegende dat uit deze bepalingen volgt dat de samenwonende werknemer
die een blijvende graad van arbeidsongeschiktheid van ten minste 33 pct. heeft,
slechts dan aanspraak kan blijven maken op de werkloosheidsuitkering bepaald
in artikel 114, §1 van het Werkloosheids-besluit, als die graad van arbeidsongeschiktheid bestond op het einde van de periode bedoeld in artikel 114, §4, eerste
lid van dit besluit;
Dat een samenwonende werkloze die op grond van artikel 114, §4, eerste lid
van het Werkloosheidsbesluit, is teruggevallen op een forfaitaire uitkering, geen
aanspraak meer kan maken op de uitkering bedoeld in artikel 114, §1 van het
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Werkloosheidsbesluit, als de arbeidsongeschiktheid van tenminste 33 pct. slechts
ingaat tijdens de periode waarin hij een forfaitaire uitkering geniet;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster vanaf 25 juli 1999 slechts
recht had op een forfaitaire uitkering omdat haar arbeidsongeschiktheid op dat
ogenblik nog geen 33 pct. bereikte, maar niettemin oordeelt dat zij vanaf 1 januari 2002 recht heeft op de uitkering bedoeld in artikel 114, §1 van het Werkloosheidsbesluit, omdat vanaf deze datum haar graad van arbeidsongeschiktheid ten
minste 33 pct. bedraagt;
Dat het arrest aldus de in het middel aangewezen wettelijke bepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;
2. Kosten
Overwegende dat eiser, gelet op artikel 1017, tweede lid van het Gerechtelijk
Wetboek, in de kosten dient te worden veroordeeld;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit voor recht zegt dat verweerster
vanaf 1 januari 2002 voldeed aan de voorwaarden van artikel 114, §4 van het
Werkloosheidsbesluit van 25 november 1991 en recht heeft op een afwijking van
de overgang naar de forfaitaire uitkering omwille van een van dan af toegekende
blijvende arbeidsongeschiktheid van 33 pct.;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiser in de kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
7 februari 2005 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Simont.

Nr. 76
3° KAMER - 7 februari 2005

JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEBESLUIT - GELIJKGESTELDE DAGEN VAN
ECONOMISCHE WERKLOOSHEID - BIJZONDERE VAKANTIEFONDSEN - APPRECIATIEBEVOEGDHEID WIJZIGENDE BEPALINGEN - K.B. 10 NOV. 2004 - AARD.
Het koninklijk besluit van 10 november 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30
maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten
betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, ter verduidelijking van de dagen
arbeidsonderbreking ingevolge economische werkloosheid in het stelsel van de jaarlijkse
vakantie van de arbeiders en leerling-arbeiders, interpreteert niet doch wijzigt de
vroegere vakantiereglementering.
(RIJKSVERLOFKAS VOOR DE DIAMANTNIJVERHEID v.z.w. T. V.)
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ARREST

(A.R. S.04.0152.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 mei 2004 gewezen door
het Arbeidshof te Antwerpen.
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 een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 51 van de Arbeidsovereenkomsten-wet
van 3 juli 1978, zoals te dezen van toepassing, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geheel of gedeeltelijk kan worden geschorst bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken;
Dat in geval van toepassing van dit artikel, de werkgever minstens zeven dagen vooraf aan het werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening mededeling dient toe te zenden van de kennisgeving aan de betrokken
werknemers door aanplakking of van de individuele kennisgeving;
Dat, overeenkomstig diezelfde bepaling, de werkgever in deze mededeling de
economische redenen dient te vermelden die de volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst of het instellen van een regeling van gedeeltelijke
arbeid rechtvaardigen;
Dat uit deze bepaling volgt dat de wetgever de beoordeling van de werkelijkheid van de economische oorzaken van de werkloosheid aan het werkloosheidsbureau en dus aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening heeft overgelaten;
Overwegende dat, krachtens artikel 16, 16° van het Uitvoeringsbesluit Jaarlijks
Vakantie, zoals te dezen van toepassing, de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge een schorsing van de arbeidsovereenkomst krachtens artikel 51 van de Arbeidsovereenkomstenwet, voor de berekening van het vakantiegeld met effectief
gewerkte dagen gelijkgesteld worden;
Dat om gelijkstelling te verkrijgen, de arbeider, overeenkomstig artikel 19 van
het Uitvoeringsbesluit Jaarlijkse Vakantie, dient te voldoen aan twee voorwaarden, namelijk verbonden zijn door een arbeids- of leerovereenkomst op de werkdag die de eerste dag van de gelijkgestelde periode voorafgaat en ten minste één
dag effectief werkzaam zijn geweest in de loop van de achtentwintig dagen die
de eerste dag van de gelijkgestelde periode voorafgaan;
Dat, overeenkomstig artikel 20, e, iuncto 21, §3 van het Uitvoeringsbesluit
Jaarlijkse Vakantie, de juistheid van het aantal dagen van arbeidsonderbreking
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wordt bevestigd door de kwartaalstaat waarop de werkgever het cijfer van de gelijkgestelde dagen aangeeft en de reden van de afwezigheid op het werk vermeldt;
Dat uit al deze bepalingen, bijzonder uit de verwijzing naar de economische
werkloosheid als bedoeld in artikel 51 van de Arbeidsovereenkomstenwet, volgt
dat de vakantiewetgeving met gelijkgestelde dagen van economische werkloosheid die dagen bedoelt waarvan de beoordeling uitsluitend aan de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening is opgedragen;
Overwegende dat het koninklijk besluit van 10 november 2004 tot wijziging
van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de
werknemers, ter verduidelijking van de dagen arbeidsonderbreking ingevolge
economische werkloosheid in het stelsel van de jaarlijkse vakantie van de arbeiders en leerling-arbeiders, de artikelen 16, 14° en 20, 5° van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 vervangt en de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie evenals de bijzondere vakantiefondsen ingevolge de nieuwe bepalingen de bevoegdheid krijgen de overeenstemming van de aangifte van deze dagen van arbeidsonderbreking met de uit dit besluit voortvloeiende regels op een zelfstandige manier te verifiëren en te beoordelen;
Dat het koninklijk besluit van 10 november 2004 wijzigingen betreft van de
vroegere bepalingen en te dezen geen toepassing vindt;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
7 februari 2005 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Geinger.

Nr. 77
2° KAMER - 8 februari 2005

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - STRAFZAKEN - BEOORDELING - CRITERIA.
2º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ART. 14.3.C - REDELIJKE TERMIJN
- STRAFZAKEN - BEOORDELING - CRITERIA.
3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - STRAFZAKEN - BEOORDELING DOOR DE
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VONNISGERECHTEN.

4º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ART. 14.3.C - REDELIJKE TERMIJN
- STRAFZAKEN - BEOORDELING DOOR DE VONNISGERECHTEN.
5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - STRAFZAKEN - AANVANG.
6º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN – ART. 14.3.C - REDELIJKE TERMIJN
- STRAFZAKEN - AANVANG.
1º en 2° De redelijke termijn zoals bepaald bij de artikelen 6.1 E.V.R.M. en 14.3.c
I.V.B.P.R., moet worden beoordeeld in het licht van de omstandigheden van de zaak en
met inachtneming van de complexiteit ervan, het gedrag van de beklaagde en van de
gerechtelijke overheden; de te beoordelen duur van de strafprocedure omvat zowel deze
van het vooronderzoek als van de behandeling van de zaak voor de vonnisrechter1. (Art.
6 E.V.R.M.; Art. 14 I.V.B.P.R.)
3º en 4° De vonnisrechter die in het licht van de omstandigheden van de zaak en met
inachtneming van de complexiteit ervan, het gedrag van de beklaagde en van de
gerechtelijke overheden, oordeelt dat de redelijke termijn van de strafprocedure tijdens
de onderscheiden fasen daarvan niet is overschreden, oordeelt meteen dat die redelijke
termijn ook niet is overschreven door het loutere tijdsverloop van de strafprocedure in
haar geheel. (Art. 6 E.V.R.M.; Art. 14 I.V.B.P.R.)
5º en 6° De redelijke termijn in strafzaken begint te lopen vanaf het ogenblik waarop een
persoon wordt beschuldigd; een persoon is beschuldigd wanneer hij hetzij formeel door
de onderzoeksrechter in verdenking wordt gesteld, hetzij door een beroepshalve bij het
opsporingsonderzoek of het gerechtelijk onderzoek betrokken persoon als verdachte
wordt ondervraagd of tegen zijn persoon, zijn huis of zijn goederen een bij de wet
bepaalde dwangmaatregel wordt genomen die inhoudt dat tegen hem verdenking is
gerezen2. (Art. 6 E.V.R.M.; Art. 14 I.V.B.P.R.)
(A. T. Mrs. M. Van Daele en K. Gobin, in hoedanigheid van curators van het faillissement van A. e.a.)

ARREST

(A.R. P.04.1317.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep sub I is gericht tegen het arrest, op 20 maart 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
De cassatieberoepen sub II en III zijn gericht tegen het arrest, op 14 september
2004 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser sub I stelt geen middel voor.
1 Hof Mensenrechten, arrest FAIVRE t. FRANKRIJK van 17 december 2002, nr. 46215/99; Hof
Mensenrechten, arrest STRATECOM t. BELGIUM van 15 juli 2002, J.L.M.B. 2002, 1407.
2 Cass., 20 maart 2000, A.R. S.99.0163.N, nr. 191.
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De eiser sub II en de eisers sub III stellen elk in een memorie een middel voor.
Die memories zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel van de eiser sub II
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de artikelen 6.1 E.V.R.M. en 14.3.c) IVBPR, de beklaagde
het recht verlenen op de behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn
of zonder onredelijke vertraging; dat de strafrechter bij overschrijding van de redelijke termijn van de strafprocedure, met toepassing van het artikel 13 EVRM,
daarvoor een overeenkomstig het Belgisch recht passend rechtsherstel moet bepalen; dat het artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering hem
de mogelijkheid biedt bij overschrijding van de redelijke termijn van de strafprocedure desnoods een straf uit te spreken die lager is dan de wettelijke minimumstraf, hetzij zelfs een veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring;
Overwegende dat het redelijke karakter van de duur van de strafprocedure
moet worden beoordeeld in het licht van de omstandigheden van de zaak en met
inachtneming van de complexiteit ervan, het gedrag van de beklaagde en van de
gerechtelijke overheden; dat de te beoordelen duur van de strafprocedure zowel
deze van het vooronderzoek als van de behandeling van de zaak voor de vonnisrechter omvat;
Overwegende dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, wanneer
het wegens het geheime karakter van het vooronderzoek in België geen verantwoording krijgt van de duur van het vooronderzoek, de duur van de strafprocedure op zich als onredelijk kan beschouwen; dat daarentegen de vonnisrechter in
België de duur van het vooronderzoek kan beoordelen;
Dat de vonnisrechter die in het licht van de omstandigheden van de zaak en
met inachtneming van de complexiteit ervan, het gedrag van de beklaagde en van
de gerechtelijke overheden, oordeelt dat de redelijke termijn van de strafprocedure tijdens de onderscheiden fasen daarvan niet is overschreden, meteen oordeelt
dat die redelijke termijn ook niet is overschreden door het loutere tijdsverloop
van de strafprocedure in haar geheel;
Overwegende dat de appèlrechters aan de hand van het hun ter beschikking
staande volledige strafdossier en op grond van de gegevens die ze in hun arrest
vermelden, oordelen dat de redelijke termijn van de strafprocedure niet is overschreden; dat zij na dit oordeel niet meer hoefden te antwoorden op de wegens
hun oordeel doelloos geworden conclusie dat de redelijke termijn van de strafprocedure is overschreden door het loutere tijdsverloop daarvan;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
B. Onderzoek van het middel van de eisers sub III
(...)
3. Derde onderdeel
Overwegende dat de redelijke termijn in strafzaken begint te lopen vanaf het
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ogenblik waarop een persoon wordt beschuldigd;
Dat een persoon is beschuldigd wanneer hij hetzij formeel door de onderzoeksrechter in verdenking wordt gesteld, hetzij door een beroepshalve bij het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk onderzoek betrokken persoon als verdachte
wordt ondervraagd of tegen zijn persoon, zijn huis of zijn goederen een bij de
wet bepaalde dwangmaatregel wordt genomen die inhoudt dat tegen hem verdenking is gerezen;
Overwegende dat de appèlrechters, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, omtrent de aanvang van de termijn oordelen: "Wat betreft[de eisers sub
III] geldt 23 juni 1997, datum van eerste verhoor";
Overwegende dat, anders dan het middel aanvoert, de appèlrechters op grond
van het door hen beschreven feitelijke verloop van het na 23 juni 1997 gevoerde
gerechtelijk onderzoek en doorlopen procesgang voor de correctionele rechtbank
en voor het hof van beroep, wettig hebben kunnen oordelen dat de redelijke termijn van de strafprocedure niet is overschreden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
C. Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissingen overeenkomstig de wet
zijn gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoepen.
8 februari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 78
2° KAMER - 8 februari 2005

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
- VERZOEK TOT OPHEFFING VAN EEN ONDERZOEKSHANDELING - ART. 61QUATER SV. - HOGER
BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER - ONDERZOEK VAN DE
REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE - ART. 235BIS SV. - TOEPASSELIJKE RECHTSPLEGING.
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VERZOEK TOT OPHEFFING VAN EEN
ONDERZOEKSHANDELING - ART. 61QUATER SV. - HOGER BEROEP TEGEN DE
BESLISSING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER - ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE
PROCEDURE - ART. 235BIS SV. - TOEPASSELIJKE RECHTSPLEGING.
1º en 2° Wanneer de eiser zonder berusting afstand doet van zijn cassatieberoep
behoudens in zoverre de kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt bij toepassing van
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artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering, behoeven de middelen, die betrekking
hebben op de toepassing van de rechtspleging van artikel 61quater van het Wetboek van
Strafvordering en vreemd zijn aan hetgeen door het arrest met toepassing van artikel
235bis van hetzelfde wetboek werd onderzocht, geen antwoord meer.
(AP DIAMONDS N.V.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal Vandermeersch:
1. Het cassatieberoep is niet ontvankelijk in zoverre het gericht is tegen de beslissing
die het verzoek tot opheffing van de beslagen met toepassing van artikel 61quater Sv.
afwijst. Dergelijke beslissing is een voorbereidend arrest waartegen in de regel
overeenkomstig artikel 416, eerste lid Sv. geen onmiddellijk cassatieberoep kan worden
ingesteld.
Daarentegen is een onmiddellijk cassatieberoep mogelijk tegen de beslissing waarbij de
kamer van inbeschuldigingstelling met toepassing van artikel 235bis Sv. de
regelmatigheid van de procedure onderzoekt.
2. In het eerste middel verwijt eiseres de appèlrechters dat zij de bij artikel 61quater,
§5 Sv. voorgeschreven termijn niet hebben nageleefd. Het middel heeft m.i. enkel
betrekking op de toepassing van artikel 61quater Sv. en niets uitstaande met de procedure
van artikel 235bis Sv. Het middel is aldus niet ontvankelijk.
3. In het tweede middel voert eiseres aan dat zij vóór de behandeling van de zaak voor
de kamer van inbeschuldigingstelling geen inzage heeft gekregen van de relevante
stukken van het dossier en meer bepaald van de stukken die rechtstreeks verband houden
met het verzoek tot opheffing van het beslag.
De vraag over de omvang van het dossier dat aan eiseres moest meegedeeld worden
betreft, naar mijn mening, zowel de rechtspleging van artikel 61quater Sv. als deze van
artikel 235bis Sv. Het middel is aldus ontvankelijk.
Artikel 61, §5, derde lid Sv. bepaalt dat de procureur des Konings de stukken overzendt
aan de procureur-generaal, die ze ter griffie neerlegt. De wet bepaalt echter niet over
welke stukken het gaat, maar hier dient rekening te worden gehouden met het geheim
karakter van het onderzoek zoals bedoeld in artikel 57, §1 van het Wetboek van
Strafvordering.
De appèlrechters hebben terecht geoordeeld dat het geheim van het onderzoek
verhindert dat eiseres kennis krijgt van alle stukken van het strafdossier. Naar mijn
oordeel beslissen de onderzoeksrechter en de procureur des Konings in feite, welke
stukken ter griffie moeten worden neergelegd, rekening houdend met het geheim karakter
van het onderzoek.
Artikel 61quater, §5, zesde lid Sv. bepaalt overigens dat de procureur-generaal, de
verzoeker en zijn advocaat in hoger beroep worden gehoord. De procedure, zoals bepaald
in artikel 61quater, §5 Sv. wordt aldus door de appèlrechters nageleefd en schendt de
rechten van verdediging niet.
Conclusie : verwerping.
ARREST

(A.R. P.04.1579.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 26 november 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
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Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Afstand van het cassatieberoep
Overwegende dat eiseres zonder berusting afstand van haar cassatieberoep
doet behoudens in zoverre de kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt bij toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering;
B. Onderzoek van de middelen
Overwegende dat de middelen betrekking hebben op de toepassing van de
rechtspleging van artikel 61quater Wetboek van Strafvordering en vreemd zijn
aan hetgeen door het arrest met toepassing van artikel 235bis van hetzelfde wetboek wordt onderzocht;
Dat gelet op de afstand, de middelen geen antwoord behoeven;
C. Ambtshalve onderzoek van de beslissing betreffende de toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verleent akte van de gedeeltelijke afstand;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
8 februari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 79
2° KAMER - 8 februari 2005

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - PROCES-VERBAAL
NIET ONDERTEKEND DOOR DE GRIFFIER - HERSTEL VAN HET VERZUIM - ART. 788 GER.W. TOEPASSING.
2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - PROCES-VERBAAL
NIET ONDERTEKEND DOOR DE GRIFFIER - HERSTEL VAN HET VERZUIM - TERUGWERKENDE KRACHT.
3º HOF VAN ASSISEN — SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN HET HOF
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- PROCES-VERBAAL NIET ONDERTEKEND DOOR DE GRIFFIER - HERSTEL VAN HET VERZUIM –
ART. 788 GER.W. - TOEPASSING - TERUGWERKENDE KRACHT.
1º Krachtens artikel 788 van het Gerechtelijk Wetboek, dat ook van toepassing is in
strafzaken, kan het verzuim van de griffier om een vonnis of een proces-verbaal te
ondertekenen worden hersteld1. (Art. 788 Ger.W.)
2º Wanneer het verzuim van de griffier om een vonnis of een proces-verbaal te
ondertekenen hersteld wordt overeenkomstig artikel 788 van het Gerechtelijk Wetboek
heeft dit herstel terugwerkende kracht, zelfs indien het na het tegen het vonnis ingestelde
rechtsmiddel is geschied2. (Art. 788 Ger.W.)
3º Het verzuim van de griffier om het proces-verbaal van samenstelling van de jury te
ondertekenen kan met toepassing van artikel 788 van het Gerechtelijk Wetboek hersteld
worden, ook al vindt het plaats na de neerlegging van eisers memorie in cassatie. (Art.
788 Ger.W.)
(R.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal Vandermeersch:
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 26 oktober 2004 door het Hof van
Assisen van de provincie Oost-Vlaanderen zetelend te Gent is gewezen.
Eiser heeft een memorie met een middel neergelegd.
In zijn middel voert eiser aan dat het proces-verbaal van samenstelling van de jury van
15 oktober 2004 door de griffier niet is ondertekend en dat de ondertekening door de
griffier een substantiële vormvereiste is.
Artikel 372, derde lid van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat het procesverbaal van de terechtzitting door de voorzitter en door de griffier wordt getekend.
Het verzuim van de griffier om een proces-verbaal van de terechtzitting te
ondertekenen kan worden hersteld overeenkomstig artikel 788 van het Gerechtelijk
Wetboek.
Uw Hof heeft geoordeeld dat deze bepaling in strafzaken van toepassing is (Cass., 16
oktober 2002, P.02.0683.F, nr. 543).
Uit de stukken die op 2 februari 2004 op de griffie zijn neergelegd blijkt dat de griffier
het proces-verbaal van samenstelling van de jury van 15 oktober 2004 inmiddels met
toepassing van artikel 788 van het Gerechtelijk Wetboek heeft ondertekend.
Het in het middel vermeld verzuim is aldus sinds de neerlegging van eisers memorie
hersteld.
Dergelijk herstel heeft terugwerkende kracht, zelfs indien het na de voorziening tegen
de bestreden beslissing is geschied (Cass., 2 maart 1972, Arr. Cass. 1971-72, 605; Cass.,
15 oktober 1976, Arr. Cass. 1976-77, 200; Cass., 16 oktober 2002, P.02.0683.F, nr. 543).
Het middel is aldus bij gebrek aan belang niet ontvankelijk of heeft althans geen
bestaansreden meer.
In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de strafvordering, zijn
de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen
en is de beslissing overeenkomstig de wet gewezen.
Wat de beslissing over de burgerlijke vordering betreft, voert eiser geen bijzonder
middel aan.
1 Cass., 16 okt. 2002, A.R. P.02.0683.F, nr. 543.
2 Zie Cass., 2 maart 1972, Arr. Cass. 1971-72, 605; Cass., 15 okt. 1976, Arr. Cass. 1976-77, 200;
Cass., 16 okt. 2002, A.R. P.02.0683.F, nr. 543.
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Conclusie : verwerping van het cassatieberoep.
ARREST

(A.R. P.04.1606.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 26 oktober 2004 gewezen
door het Hof van Assisen van de provincie Oost-Vlaanderen;
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
Overwegende dat, krachtens artikel 788 Gerechtelijk Wetboek, dat ook van
toepassing is in strafzaken, het verzuim van de griffier om een vonnis of een proces-verbaal te ondertekenen, kan hersteld worden; dat dergelijk herstel terugwerkende kracht heeft, ook al vindt het plaats na het tegen het vonnis ingestelde
rechtsmiddel;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat het verzuim van de griffier om het proces-verbaal van samenstelling van de
jury te ondertekenen sinds de neerlegging van eisers memorie, met toepassing
van artikel 788 Gerechtelijk Wetboek is hersteld;
Dat het middel bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
B. Ambtshalve onderzoek
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
8 februari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. H. Diependaele, Brussel en B. De Gryse, Brussel.
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Nr. 80
2° KAMER - 8 februari 2005

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - HERROEPING VAN HET
PROBATIEUITSTEL - AFWIJZING DOOR DE EERSTE RECHTER - HERROEPING VAN HET
PROBATIEUITSTEL IN HOGER BEROEP - EENSTEMMIGHEID.
2º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING — PROBATIEUITSTEL - HERROEPING - RECHTSPLEGING IN HOGER
BEROEP - AFWIJZING DOOR DE EERSTE RECHTER - HERROEPING VAN HET PROBATIEUITSTEL IN
HOGER BEROEP - EENSTEMMIGHEID.
1º en 2° Wanneer de eerste rechter het probatieuitstel niet heeft herroepen maar
bijkomende probatievoorwaarden heeft opgelegd, dienen de appèlrechters met
eenstemmigheid uitspraak te doen om het probatieuitstel te herroepen1. (Art. 211bis Sv.)
(V.)

ARREST

(A.R. P.05.0010.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 1 december 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert in een geschrift dat laattijdig is neergelegd, grieven aan.
IV. Beslissing van het Hof
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 211bis Wetboek van Strafvordering

Overwegende dat het beroepen vonnis het probatie-uitstel dat aan eiser was
verleend bij vonnis van 18 december 2000 van de correctionele rechtbank te
Antwerpen, niet heeft herroepen maar aan eiser bijkomende probatievoorwaarden heeft opgelegd;
Overwegende dat de appèlrechters het aan eiser verleende probatie-uitstel herroepen en aldus de tegen eiser uitgesproken straf verzwaren zonder vast te stellen
dat zij uitspraak doen met eenstemmigheid;
Dat het arrest de vermelde wetsbepaling schendt;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
1 Zie Cass., 9 juni 1999, A.R. P.99.0259.F, nr. 342.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
8 februari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal.

Nr. 81
2° KAMER - 8 februari 2005

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN VOOR
MEMORIES EN STUKKEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ZELFSTANDIGE BESLISSING OVER
PROCEDURE VAN ZUIVERING VAN NIETIGHEDEN - CASSATIEBEROEP - INDIENEN VAN MEMORIE TOEPASSELIJKE RECHTSPLEGING.
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
- VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - NIETIGHEID VAN ONDERZOEKSHANDELING HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS - CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE
PROCEDURE - SPLITSING.
3º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - NIETIGHEID VAN
ONDERZOEKSHANDELING - HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS - CONTROLE VAN DE
REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE - SPLITSING.
1º Het cassatieberoep dat uitsluitend gericht is tegen de zelfstandige beslissing over de
regelmatigheid van de rechtspleging door de kamer van inbeschuldigingstelling, zoals
bepaald bij het artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering, is geen
cassatieberoep inzake voorlopige hechtenis ook al werd deze beslissing genomen ter
gelegenheid van een hoger beroep inzake voorlopige hechtenis; in dat geval, is het
indienen van een memorie onderworpen aan de termijnen bepaald in het artikel 420bis
van het Wetboek van Strafvordering.
2º en 3° Wanneer inzake voorlopige hechtenis de door de verdachte opgeworpen
onregelmatigheid de wettigheid van de beslissing tot handhaving van de voorlopige
hechtenis niet kan aantasten of, indien ze dit wel kan, wanneer na een prima facie
onderzoek ze niet onmiddellijk gegrond lijkt, kan het onderzoek van de regelmatigheid
van de procedure worden gesplitst van de behandeling van het hoger beroep inzake
voorlopige hechtenis1. (Art. 235bis Sv.)
(L.)

ARREST

(A.R. P.05.0138.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 januari 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen: "enkel in zoverre het Hof van Beroep te Ant1 Cass., 20 feb. 2001, A.R. P.01.0235.N, nr. 106 en de noot 3.
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werpen, kamer van inbeschuldigingstelling, in zijn arrest van 25 januari 2005
niet geantwoord heeft op het middel op grond van artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering en enkel werd beslist dat het 'opgeworpen middel op
grond van artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering zal worden behandeld in de daartoe geëigende procedure' ".
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Feitelijke gegevens
Ter gelegenheid van de behandeling van de handhaving van zijn voorlopige
hechtenis door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen
voerde eiser in conclusie aan dat bij de inzage van het dossier gebleken was dat
hij door de politie was ondervraagd over een brief met een juridisch advies van
een Zwitserse advocaat aan zijn Belgische advocaat, die hem deze brief had
overgemaakt.
De eiser deed gelden dat deze brief beschermd is door het beroepsgeheim van
de advocaat en niet in beslag mocht worden genomen. Hij vroeg deze brief uit
het strafdossier te weren.
Bij beschikking van 14 januari 2005 wees de raadkamer deze vraag af.
Voor de kamer van inbeschuldigingstelling vorderde eiser in conclusie: "de inbeslagname van de voormelde nota nietig te verklaren en te zeggen voor recht
dat dit stuk, evenals de bewijselementen die ernaar verwijzen en erop zijn gebaseerd, waaronder de processen-verbaal [...] uit het dossier moeten worden verwijderd".
Het bestreden arrest beslist alleen inzake de voorlopige hechtenis en voegt eraan toe: "Zegt dat het opgeworpen middel op grond van artikel 235bis Wetboek
van Strafvordering zal worden behandeld in de daartoe geëigende procedure".
IV. Cassatiemiddel
Eiser voert in een memorie een middel aan.
Geschonden wetsbepaling
- artikel 235bis Wetboek van Strafvordering.
Aangevochten beslissing
Eiser komt op tegen het bestreden arrest in zoverre de kamer inbeschuldigingstelling
daarin zegt voor recht "dat het opgeworpen middel op grond van artikel 235bis van het
Wetboek van Strafvordering zal worden behandeld in de daartoe geëigende procedure".
De kamer van inbeschuldigingstelling stoelt deze beslissing op de volgende motieven:
"(...) dat (eiser) de toepassing vraagt van artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering ten einde het advies uitgaande van een andere raadsman van (eiser) (stuk 531 e.v. van
het strafdossier) te horen nietig verklaren als zijnde strijdig met het beroepsgeheim van
een advocaat;
(...) dat (eiser) aan deze voorgehouden nietigheid (echter) geen koppeling maakt met
het al dan niet bestaan van ernstige schuldaanwijzingen die de handhaving van de voorlopige hechtenis verantwoorden;
Dat derhalve dit middel niet behoort tot de procedurebepalingen die eigen zijn aan de
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voorlopige hechtenis;
Dat de behandeling van het door (eiser) opgeworpen middel zal geschieden overeenkomstig de procedure van artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering" (p. 2 van
het bestreden arrest):
Grieven
Overeenkomstig artikel 235bis, §2 Wetboek van Strafvordering onderzoekt de kamer
van inbeschuldigingstelling de regelmatigheid van de procedure in alle gevallen waarin ze
kennis neemt van de zaak, en bijgevolg ook wanneer ze kennis neemt van de zaak naar
aanleiding van een hoger beroep tegen een beschikking inzake de voorlopige hechtenis.
De loutere omstandigheid dat de door de inverdenkinggestelde tijdens de procedure inzake de voorlopige hechtenis aangevoerde onregelmatigheid of nietigheid in de zin van
het voormelde artikel 235bis geen betrekking heeft op de voorlopige hechtenis zelf en
meer in het bijzonder niet strekt tot het betwisten van gebeurlijke ernstige schuldaanwijzingen die de handhaving van de voorlopige hechtenis zouden kunnen verantwoorden,
doet geen afbreuk aan de verplichting die op de kamer van inbeschuldigingstelling rust
om de regelmatigheid van de procedure te onderzoeken wanneer zij hiertoe bij toepassing
van artikel 235bis, §1 Wetboek van Strafvordering door een procespartij, zoals te dezen
eiser, uitdrukkelijk wordt verzocht.
Te dezen vorderde eiser in zijn voor de kamer van inbeschuldigingstelling neergelegde
conclusie uitdrukkelijk dat toepassing zou worden gemaakt van artikel 235bis Wetboek
van Strafvordering, nu het onderzoek met een nietigheid was behept, meer in het bijzonder nu er stukken in beslag waren genomen die door het beroepsgeheim waren beschermd,
namelijk een Franse vertaling van een schrijven van de Zwitserse raadsman van eiser, die
onder de nummers 531 tot en met 541 in het strafdossier werd opgenomen. Eiser vorderde
dan ook dat dit stuk, evenals de daarop gebaseerde stukken, bij toepassing van het voormelde artikel 235bis uit het strafdossier zouden worden verwijderd.
Dienaangaande stelt de kamer van inbeschuldigingstelling de beslissing nopens de door
eiser gevorderde toepassing van het voormelde artikel 235bis niet uit tot een latere terechtzitting, doch oordeelt ze zonder meer dat "dit middel niet behoort tot de procedurebepalingen die eigen zijn aan de voorlopige hechtenis" en dat bijgevolg "de behandeling van
het door (eiser) opgeworpen middel zal geschieden overeenkomstig de procedure van artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering", die in het dispositief van het bestreden
arrest zonder nadere specificatie de "daartoe geëigende procedure" wordt genoemd.
Door aldus geen uitspraak te doen overeenkomstig artikel 235bis van het Wetboek van
Strafvordering hoewel eiser haar daarom uitdrukkelijk had verzocht, schendt de kamer
van inbeschuldigingstelling dan ook artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering.

V. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van de memorie
Overwegende dat de eiser op 26 januari 2005 cassatieberoep heeft ingesteld en
op 31 januari 2005 ter griffie van het Hof een memorie heeft ingediend, dit is de
vijfde dag na het instellen van het cassatieberoep maar minder dan acht dagen
vóór de terechtzitting;
Overwegende dat de zaak voor het Hof werd vastgesteld op 8 februari 2005,
dit is binnen de termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf het cassatieberoep,
zoals bepaald in het artikel 31, §3, tweede lid Wet Voorlopige Hechtenis; dat aan
eiser geen kennis werd gegeven van de dagbepaling overeenkomstig het artikel
1106 Gerechtelijk Wetboek;

Nr. 81 - 8.2.05

HOF VAN CASSATIE

335

Overwegende dat het cassatieberoep dat uitsluitend gericht is tegen de zelfstandige beslissing over de regelmatigheid van de rechtspleging door de kamer
van inbeschuldigingstelling, zoals bepaald bij het artikel 235bis Wetboek van
Strafvordering, geen cassatieberoep inzake voorlopige hechtenis is, ook al werd
deze beslissing genomen ter gelegenheid van een hoger beroep inzake voorlopige hechtenis; dat in dat geval het indienen van een memorie niet onderworpen is
aan de termijn bepaald in het artikel 31, §3, tweede lid Wet Voorlopige Hechtenis maar aan de termijnen bepaald in het artikel 420bis Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat de zaak werd vastgesteld op de zitting van 8 februari 2005
zonder dat eiser kennis werd gegeven van de dagbepaling;
Dat ter eerbiediging van eisers recht van verdediging, zijn memorie moet worden beantwoord;
B. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Overwegende dat het door eiser voorgestelde middel berust op de ontvankelijkheid van zijn cassatieberoep, zodat het Hof dat middel onderzoekt bij zijn beslissing over die ontvankelijkheid;
Overwegende dat krachtens het artikel 235bis, §§1 en 2 Wetboek van Strafvordering de kamer van inbeschuldigingstelling, onder meer ter gelegenheid van een
hoger beroep inzake voorlopige hechtenis, op vordering van het openbaar ministerie of op verzoek van een van de partijen, de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure moet onderzoeken;
Dat dit onderzoek niet noodzakelijk gelijktijdig met de beslissing inzake de
voorlopige hechtenis moet worden verricht maar van de behandeling van het hoger beroep inzake de voorlopige hechtenis kan worden gesplitst;
Dat dit het geval is wanneer de aangeklaagde onregelmatigheid de wettigheid
van de beslissing inzake de voorlopige hechtenis niet kan aantasten of, indien ze
dit wel kan, wanneer na een prima facie onderzoek ze niet onmiddellijk gegrond
lijkt;
Overwegende dat de bestreden beslissing geen beslissing met toepassing van
het artikel 235bis Wetboek van Strafvordering is, maar een voorbereidende beslissing die nog geen uitspraak doet over de regelmatigheid van de rechtspleging;
dat de kamer van inbeschuldigingstelling, die nog steeds verplicht is over eisers
vraag tot onderzoek van de regelmatigheid van de rechtspleging uitspraak te
doen, deze verplichting bij de bestreden beslissing niet afwijst;
Dat het cassatieberoep met toepassing van artikel 416, eerste lid Wetboek van
Strafvordering niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
8 februari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
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neraal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 82
2° KAMER - 9 februari 2005

1º MISBRUIK VAN VERTROUWEN - BEGRIP - BESTANDDELEN - OVERDRACHT VAN HET
PRECAIR BEZIT VAN HET VOORWERP.
2º MISBRUIK VAN VERTROUWEN - MISBRUIK VAN
VENNOOTSCHAPSGOEDEREN - BESTANDDELEN - VERSCHIL - OVERDRACHT VAN HET
PRECAIR BEZIT VAN HET VOORWERP - BEDRIEGLIJKE RETENTIE - ONRECHTMATIGE, HEIMELIJKE EN
NADELIGE AANWENDING VAN EEN ACTIEF.
3º MISDRIJF — SOORTEN — ALLERLEI - MISBRUIK VAN VENNOOTSCHAPSGOEDEREN BEGRIP - BEDRIEGLIJKE RETENTIE - ONRECHTMATIGE, HEIMELIJKE EN NADELIGE AANWENDING VAN
EEN ACTIEF.
4º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING —
BEKLAAGDE EN VERDACHTE - EENHEID VAN OPZET - VEROORDELING TOT ÉÉN ENKELE STRAF VOOR
DE VERMENGDE FEITEN - BEPERKTE VERNIETIGING - GEDEELTELIJKE VERNIETIGING VAN DE
SCHULDIGVERKLARING - VERNIETIGING VAN DE STRAF.
1º Het misdrijf misbruik van vertrouwen vereist, met name, een overdracht van het precair
bezit van het voorwerp aan de dader door de eigenaar of door een derde die voor zijn
rekening handelt. (Art. 491 Sw.)
2º en 3° Bedrieglijke retentie of het onrechtmatig, heimelijk en nadelig aanwenden van het
vermogen van een vennootschap, kan in voorkomend geval, het misdrijf zijn dat door art.
492bis Sw. wordt bestraft, maar niet het misdrijf als bepaald in art. 491 van voormeld
wetboek, wanneer de dader, die niet in het bezit is gesteld van de goederen, zich deze
niet heeft kunnen toe-eigenen. (Artt. 491 en 492bis Sw.)
4º Wanneer het Hof vaststelt dat de schuldigverklaring van beklaagde aan een
telastlegging en de uitgesproken straf voor de wegens het bestaan van eenheid van
opzet vermengde feiten niet naar recht zijn verantwoord, terwijl de wettigheid van de
schuldigverklaring aan de overige telastleggingen niet aangetast is, vernietigt het de
bestreden beslissing in zoverre zij de beklaagde schuldig verklaart aan die telastlegging
en hem voor de vermengde feiten tot een straf veroordeelt1.
(L. T. ETHIAS e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0887.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 7 mei 2004 is gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
1 Cass., 30 mei 2000, A.R. P.98.0405.N, nr. 329 en de in een noot geciteerde rechtspraak; 25 nov.
2003, AR, P.03.0482.N, nr. 594 en noot.
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Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis 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 het misdrijf misbruik van vertrouwen, met name, een overdracht vereist van het precair bezit van het voorwerp aan de dader door de eigenaar of door een derde die voor zijn rekening handelt;
Overwegende dat, eiser voor telastlegging B.35 is veroordeeld om, ten nadele
van verweerster, op bedrieglijke wijze gelden te hebben verduisterd of verspild
die hem waren overhandigd onder verplichting ze terug te geven of om ze voor
een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser, in zijn hoedanigheid van bestuurder van een onderlinge verzekeringsmaatschappij die hier optreedt als verweerster, deelbewijzen heeft verkregen die haar door één van de herverzekeraars
werden verleend; dat, volgens de appèlrechters die deelbewijzen, interne deelbewijzen genaamd, op rekening van de herverzekeraar werden bewaard en door
hem werden beheerd zonder dat hem het bezit ervan wordt ontnomen (pagina's
22, 36 en 43 van het arrest);
Dat het arrest aldus beslist dat misbruik van vertrouwen kan slaan op goederen
waarvan het bezit niet aan de pleger ervan werd overhandigd;
Overwegende, dat het arrest weliswaar eveneens beslist dat eiser, nadat hij de
in de telastlegging bedoelde gelden verkreeg, dit voor de maatschappij waarvan
hij aan het hoofd stond heeft verborgen gehouden en deze, met schending van de
statuten, heimelijk op de rekeningen van de herverzekeraar heeft vastgehouden
die met de toewijzing ervan had ingestemd;
Maar overwegende dat bedrieglijke retentie of het onrechtmatig, heimelijk en
nadelig aanwenden van het vermogen van een vennootschap, in voorkomend geval, het misdrijf kan zijn dat door artikel 492bis van het Strafwetboek wordt bestraft, maar niet het misdrijf als bepaald in artikel 491 van voormeld wetboek,
wanneer de dader, die niet in het bezit is gesteld van de goederen, zich deze niet
heeft kunnen toe-eigenen;
Dat het arrest, bijgevolg, noch de schuldigverklaring van eiser aan telastlegging B.35, noch bijgevolg de straffen voor alle telastleggingen samen, naar recht
verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat er geen grond is om het derde middel te onderzoeken dat
niet tot een ruimere vernietiging of tot vernietiging zonder verwijzing kan leiden;
En overwegende dat wat de overige door het hof van beroep bewezen verklaarde telastleggingen betreft, de substantiële of op straffe van nietigheid voor-

338

HOF VAN CASSATIE

9.2.05 - Nr. 82

geschreven 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 eiser schuldig verklaart aan telastlegging B.35 en in zoverre het uitspraak doet over de straffen;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt eiser in de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en laat de
andere helft ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
9 februari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Storck, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis,
advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Simont en A. Masset, Verviers.

Nr. 83
1° KAMER - 10 februari 2005

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS - HERSTELPLICHT - TOEVALLIG FEIT - BEWIJSLAST.
2º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING GRENZEN.
1º In de regel dient degene die vergoeding vordert het bewijs te leveren van het toevallig
feit dat hij aanvoert teneinde van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds herstel
van de schade te verkrijgen. (Art. 50, §1, eerste lid, 2° Controlewet Verzekeringen 9 juli
1975)
2º Het Hof is niet verplicht aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen die geen
onderscheid aanklaagt dat de wet maakt tussen personen die in dezelfde juridische
situatie verkeren en waarop verschillende regels van toepassing zouden zijn 1. (Art. 26, §2
Bijzondere Wet Arbitragehof)
(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. ELECTRABEL N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0617.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 17 april 2002 door het Hof
van Beroep te Brussel is gewezen.
1 Zie Cass., 10 maart 2003, A.R. S.02.0085.F, nr. 161.
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II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert een middel aan. Het is als volgt gesteld:
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 50, inzonderheid §1, 2° van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen (thans artikel 80, §1, 2° van die wet, overeenkomstig de bij
koninklijk besluit van 12 augustus 1994 gewijzigde nummering);
- de artikelen 14 en 19, inzonderheid §1, eerste lid van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 en 50 (thans
79 en 80) van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen;
- algemeen rechtsbeginsel betreffende de bewijslast in strafzaken.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest stelt vast dat het voertuig van C.A., toen het op 16 november 1986 op de autosnelweg E 411 richting Brussel reed, ter hoogte van Tourinnes-Saint-Lambert, "naar
rechts is uitgeweken, van de snelweg is afgereden, en vervolgens rechtdoor is blijven rijden, eerst op de zijberm en dan op een afhellend veld en uiteindelijk tot stilstand kwam
toen het tegen een aan (verweerster) behorende hoogspanningscabine aanreed", het verklaart vervolgens verweersters herstelvordering niet-gegrond, in zoverre zij gericht was
tegen [de tot tussenkomst en tot bindendverklaring opgeroepen partij], die de burgerlijke
aansprakelijkheid dekt van C.A., en gegrond, in zoverre zij tegen eiser was ingesteld, en
veroordeelt bijgevolg eiser tot betaling aan verweerster van 2.476,58 euro, naast de interest, en [de] kosten van de beide aanleggen, zulks op de volgende gronden:
"1. De [tot tussenkomst en tot bindendverklaring opgeroepen] partij, een B.A.-verzekeringsonderneming, wijst erop dat (verweerster), in haar hoedanigheid van oorspronkelijke
eiseres, de bewijslast heeft, enerzijds, van een aan de bestuurder toe te schrijven fout, en,
anderzijds, van het noodzakelijke verband tussen die fout en de schade waarvan verweerster krachtens artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek herstel vordert.
(Verweerster) voert aan dat de bestuurder een overtreding heeft begaan van artikel 8.3
van het koninklijk besluit van 1 december 1975, dat luidt als volgt: 'Elke bestuurder moet
in staat zijn te sturen, en de vereiste lichaamsgeschiktheid en de nodige kennis en rijvaardigheid bezitten. Hij moet steeds in staat zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren en
voortdurend zijn voertuig goed in de hand hebben'.
Het Hof van Cassatie heeft evenwel erop gewezen dat wanneer een partij haar rechtsvordering grondt op een door een bestuurder begane overtreding van [het bepaalde in] de
artikelen 8.3 et 10.1.1°, zij voor de bodemrechter moet bewijzen dat die bestuurder zijn
voertuig niet voortdurend in de hand heeft gehad en dat hij zijn snelheid niet heeft aangepast aan de omstandigheden (...).
De feiten sluiten een eventuele fout van de bestuurder niet uit, ook al kan hem met
name betreffende zijn snelheid of de toestand van zijn voertuig niets worden verweten.
Op grond van een aantal gegevens waarop zowel de autodeskundige als de wetsdokter
hebben gewezen, houdt [de tot tussenkomst en tot bindendverklaring opgeroepen partij]
staande dat er sprake is van overmacht.
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(Verweerster) betwist dat er in deze zaak sprake is van overmacht en voert daartoe verschillende hypotheses aan. Zij vergeet evenwel te vermelden dat wanneer een rechtsvordering gegrond is op een overtreding van het wegverkeersreglement, de eiser in die vordering moet bewijzen dat, ofwel verweerder die fout heeft begaan, ofwel de door laatstgenoemde aangevoerde rechtvaardigingsgrond niet bestaat, voor zover aan die bewering enige geloofwaardigheid kan worden gehecht (...).
(Verweerster) bewijst niet dat de in deze zaak aangevoerde overmacht, die C.A. zou
hebben getroffen, ongeloofwaardig is. Bijgevolg is het hoger beroep van [de tot tussenkomst en tot bindendverklaring opgeroepen partij] gegrond.
2. (Eiser) weigert elke vorm van vergoeding en deelt (verweersters) overwegingen dat
er geen toevallig feit en geen overmacht was. Toch heeft het hof [van beroep] geoordeeld
dat overmacht niet kan worden uitgesloten.
(Verweerster) voert artikel 14 aan van het koninklijk besluit van 16 december 1981
houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 79 en 80 van de wet van 9 juli
1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, welke bepalingen respectievelijk gewijzigd zijn bij koninklijk besluit van 23 oktober 1995 en van 12 augustus
1994. Op grond van die bepalingen moet (eiser) inderdaad optreden om de schade te vergoeden 'wanneer geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is
(...) om reden van een toevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval veroorzaakte, vrijuit gaat'.
Het hof [van beroep] heeft evenwel erop gewezen dat het toevallig feit waardoor de bestuurder vrijuit gaat, ook al is het niet bewezen, gelet op de feitelijke gegevens niet uitgesloten kan worden. Op grond van een toevallig feit waardoor de bestuurder die het ongeval veroorzaakte vrijuit gaat, is [de tot tussenkomst en tot bindendverklaring opgeroepen
partij] dus niet tot vergoeding verplicht.
Dienaangaande, is (verweersters) appèlverzoekschrift tegen (eiser) gegrond".
Grieven
Luidens de artikelen 50, §1, 2° van de wet van 9 juli 1975 en 19, §1 van het koninklijk
besluit van 16 december 1981, zoals ze in deze zaak van toepassing waren, kan elke benadeelde van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de vergoeding verkrijgen van de
schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels die door een motorrijtuig zijn veroorzaakt,
wanneer geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is, met name
om reden van een toevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval
veroorzaakte, vrijuit gaat.
Daarenboven dient de getroffene die van het Gemeenschappelijk Fonds de vergoeding
van zijn schade vordert, te bewijzen dat zulks het geval is.
Bovendien valt de rechtsvordering van de getroffene, die niet op een overtreding van de
strafwet maar van de aangehaalde teksten is gegrond, onder de regels van de bewijslast in
burgerlijke zaken en niet onder de regels van de bewijslast in strafzaken: tegen het Gemeenschappelijk Fonds kan slechts een veroordeling worden uitgesproken indien de getroffene, overeenkomstig de regels van de bewijslast in burgerlijke zaken, het bewijs levert dat geen enkele toegelaten verzekeringsonderneming tot vergoeding verplicht was
"om reden van een toevallig feit waardoor de bestuurder van het verzekerde voertuig dat
het ongeval veroorzaakte, vrijuit gaat".
In het bijzonder kan dat bewijs niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat de bestuurder wiens aansprakelijkheid door de getroffene in het gedrang wordt gebracht op
grond van een strafbaar feit of diens B.A.-verzekeringsonderneming met succes tegen de
rechtsvordering van de getroffene het toevallig feit of de overmacht hebben aangevoerd
als niet van geloofwaardigheid ontdane rechtvaardigingsgrond.
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Hieruit volgt dat het arrest de veroordeling ten laste van eiser niet naar recht heeft kunnen uitspreken, aangezien de rechtsvordering tegen verweerster (lees: de tot tussenkomst
en tot bindendverklaring opgeroepen partij) in dezelfde aanleg, die gegrond was op een
aan haar verzekerde C.A. ten laste gelegde overtreding van de strafwet, niet-gegrond is
verklaard op grond dat "de feiten een eventuele fout van de bestuurder niet uitsluiten, ook
al kan hem met name betreffende zijn snelheid of de toestand van zijn voertuig niets worden verweten" en dat "de overmacht" aan de zijde van haar verzekerde, die door [voornoemde partij] aangevoerd werd als rechtvaardigingsgrond van de haar ten laste gelegde
overtreding niet "van geloofwaardigheid is ontdaan".
Daarenboven kan het van verweerster, volgens de vorenvermelde regels, vereiste bewijs, evenmin, naar recht, worden afgeleid uit de overige bekritiseerde redenen van het arrest, en inzonderheid, uit de omstandigheid, waaraan het arrest opnieuw herinnert, dat,
"het hof [van beroep] evenwel erop heeft gewezen dat het toevallig feit, ook al is het niet
bewezen, gelet op de feitelijke gegevens niet uitgesloten kan worden.

IV. Beslissing van het Hof
Wat het middel betreft:
Overwegende dat, ingevolge de artikelen 50, §1, eerste lid, 2° van de wet van
9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen en 19, §1
van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en
uitvoering van de artikelen 49 en 50 van die wet, zoals ze op het geschil van toepassing waren, elke benadeelde van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de vergoeding kan verkrijgen van de schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels die door een motorrijtuig zijn veroorzaakt wanneer geen enkele toegelaten verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is met name om reden van een toevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval veroorzaakte, vrijuit gaat;
Overwegende dat, aangezien verweersters rechtsvordering tegen eiser niet op
een overtreding van de strafwet, maar op de voornoemde wettelijke bepalingen
gegrond was en eiser geen rechtvaardigingsgrond heeft aangevoerd, verweerster,
overeenkomstig de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het
Gerechtelijk Wetboek, het bestaan dient te bewijzen van het toevallig feit dat zij
aanvoert;
Overwegende dat het arrest verweersters hoger beroep tegen eiser gegrond
verklaart op grond dat "het toevallig feit waardoor de bestuurder vrijuit gaat, ook
al is het niet bewezen, gelet op de feitelijke gegevens niet uitgesloten kan worden" en dat "op grond van een toevallig feit waardoor de bestuurder die het ongeval veroorzaakte vrijuit gaat, (zijn verzekeraar) dus (niet) tot vergoeding verplicht is";
Dat het arrest, dat eiser veroordeelt zonder dat het bewijs van een toevallig feit
naar recht wordt geleverd, aldus de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt en het daarin aangewezen algemeen rechtsbeginsel miskent;
Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat verweerster aan het Hof voorstelt om het Arbitragehof de
volgende prejudiciële vragen te stellen:
"1. Schendt artikel 50, inzonderheid §1, 2° van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, thans 80, §1, 2° van die wet,
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in onderling verband met artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek, met artikel
870 van het Gerechtelijk Wetboek en met het algemeen rechtsbeginsel van de
bewijslast in strafzaken, in die zin uitgelegd dat die wetsbepaling vereist dat de
getroffene van een ongeval die in rechte optreedt tegen het Gemeenschappelijk
Waarborgfonds, het bewijs moet leveren van het toevallig feit dat hij aanvoert
om de toepassing van de wetsbepalingen te verkrijgen en dat dit bewijs niet
wordt geleverd door de omstandigheid, ook al is zij in rechte bewezen, dat geen
enkele verzekeringsonderneming tot vergoeding verplicht is om reden van een
toevallig feit, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet?
2. Schendt artikel 50, inzonderheid §1, 2° van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, thans 80, §1, 2° van die wet, in
onderling verband met artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek, met artikel 870
van het Gerechtelijk Wetboek en met het algemeen rechtsbeginsel van de bewijslast in strafzaken, in die zin uitgelegd dat die wetsbepaling niet vereist dat de getroffene van een ongeval die in rechte optreedt tegen het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds, het bewijs moet leveren van het toevallig feit dat hij aanvoert om de toepassing van die wetsbepalingen te verkrijgen en dat het voldoende is dat hij het bewijs levert van de omstandigheid, ook al is zij eventueel in
rechte bewezen, dat geen enkele verzekeringsonderneming tot vergoeding verplicht is wegens een toevallig feit, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet?";
Overwegende dat het Hof niet verplicht is het Arbitragehof die vragen te stellen die geen onderscheid aanvoeren dat de wet maakt tussen personen die zich in
dezelfde rechtstoestand bevinden en op wie verschillende regels van toepassing
zouden zijn;
Wat de vordering tot tussenkomst en tot bindendverklaring betreft
Overwegende dat tegen de beslissing tot verwerping van verweersters vordering tegen de tot tussenkomst en tot bindendverklaring opgeroepen partij geen
cassatieberoep is ingesteld; dat die beslissing niet wordt beïnvloed door eisers
cassatieberoep betreffende de beslissing op de vordering die verweerster tegen
hem had ingesteld en dat de vernietiging van laatstgenoemde beslissing geen invloed heeft op de beslissing van het arrest betreffende verweersters vordering tegen de tot tussenkomst en tot bindendverklaring opgeroepen partij;
Dat de vordering, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de gegrondheid van verweersters hoger beroep tegen eiser, en over de kosten tussen die partijen;
Verwerpt de vordering tot tussenkomst en tot bindendverklaring;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt verweerster in de kosten betreffende de vordering tot tussenkomst
en tot bindendverklaring;
Houdt de overige kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feiten-
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rechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
10 februari 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaten: mrs. T'Kint, Mahieu en Geinger.

Nr. 84
1° KAMER - 10 februari 2005

1º KOOP – VOOR ONBEPAALDE TIJD VERLEENDE CONCESSIE VAN
ALLEENVERKOOP - EENZIJDIGE BEËINDIGING - REDELIJKE OPZEGGINGSTERMIJN - DOEL.
2º KOOP - VOOR ONBEPAALDE TIJD VERLEENDE CONCESSIE VAN
ALLEENVERKOOP - EENZIJDIGE BEËINDIGING - BILLIJKE BIJKOMENDE VERGOEDING ONTSTAAN.
1º De redelijke opzeggingstermijn waarmee een voor onbepaalde tijd verleende concessie
van alleenverkoop kan worden beëindigd, strekt ertoe de concessiehouder de nodige tijd
te geven om zijn activiteiten te heroriënteren. (Art. 2 Alleenverkoopwet 27 juli 1961)
2º De bijkomende billijke vergoeding waarop de benadeelde concessiehouder ingevolge
art. 3 Wet 27 juli 1961 aanspraak kan maken, ontstaat en wordt bepaald bij de opzegging
van het contract. (Art. 3 Alleenverkoopwet 27 juli 1961)
(D'IETEREN N.V. T. GARAGE SEBASTIEN N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0418.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 21 maart 2003 door het
Hof van Beroep te Brussel is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert twee middelen aan. Ze zijn als volgt gesteld:
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepaling
- artikel 2 van de wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor
onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, zoals het gewijzigd werd bij artikel 2 van de wet van 13 april 1971.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest:
- zegt dat verweerster recht heeft op een opzeggingsvergoeding van 8 maanden en 7 da-
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gen, te berekenen, pro rata temporis, op grond van de nettowinst die verweerster heeft behaald tussen 1 januari 1999 en 31 augustus 2000 en van de onreduceerbare algemene kosten betreffende de concessie gedurende die periode,
- veroordeelt eiseres tot betaling aan verweerster van een provisionele opzeggingsvergoeding van 25.000 euro, vermeerderd met gerechtelijke interest tegen de wettelijke rentevoet met ingang van het bestreden arrest,
op de volgende gronden:
"a) toepasselijke beginselen
(...)
Teneinde te voldoen aan het doel van de wet, moet de redelijke opzeggingstermijn de
concessiehouder in staat stellen de verbintenissen die hij met derden is aangegaan na te
komen en zich een netto-inkomen te verschaffen dat gelijkwaardig is aan het gederfde inkomen, desnoods door een volledige of gedeeltelijke reconversie van zijn activiteiten. De
opzeggingstermijn moet de concessiehouder, op zijn minst, de tijd laten om bepaalde vaste kosten weg te werken of om een bron van inkomsten te vinden die de niet-reduceerbare
kosten dekt.
Vanzelfsprekend zal het sluiten van een nieuw concessiecontract in bepaalde gevallen
de beste oplossing zijn voor de reconversie van de uitgewonnen concessiehouder. De mogelijkheid om een nieuw concessie-contract te sluiten zal derhalve, naast andere factoren,
moeten worden overwogen bij de raming van de opzeggingstermijn die naar billijkheid
aan de concessiehouder moet worden toegekend.
(...)
De termijn moet redelijk blijven teneinde tegemoet te komen aan de billijkheidsvereisten. Hij is niet redelijk als hij berekend wordt op grond van een zoektocht naar een onrealistische economische toestand, terwijl een andere mogelijke oplossing bestaat die de uitgewonnen concessiehouder gelijk-waardige vergelijkbare voordelen biedt.
(...)
b) Berekening van de opzeggingstermijn
Rekening houdend met de regels waaraan hierboven is herinnerd, moeten in deze zaak
alle criteria worden toegepast die toelaten de termijn die nodig is voor de volledige of gedeeltelijke reconversie van (verweerster) te ramen. Die criteria sluiten grotendeels aan bij
de traditioneel aanvaarde criteria om de opzeggingstermijn te bepalen die nodig is om een
nieuw concessiecontract te sluiten.
(...)
Daarentegen konden de onderstaande factoren de reconversie van (verweerster) bemoeilijken:
- de concessie vertegenwoordigde 100 pct. van (verweersters) activiteit en van haar inkomsten;
- de concessie betrof producten van een vermaard merk;
- het is moeilijk geworden om een nieuwe concessie te vinden in de autosector die de
laatste jaren door een beperking van het aantal concessiehouders werd gereorganiseerd;
- (verweersters) lokalen zijn ingericht met het oog op een concessie voor autoverkoop
en het personeel is daarin gespecialiseerd; elke omschakeling naar een andere sector zal
aanzienlijke investeringen in materiaal en in personeel vergen.
Bovendien moet ermee rekening worden gehouden dat (verweerster) sinds 1995 aanzienlijk en regelmatig heeft geïnvesteerd in de exploitatie van haar concessie. Wegens de
beëindiging van het contract op 15 september 2000 konden die investeringen niet volledig
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worden gerentabiliseerd.
Om al die redenen is de door (eiseres) toegekende termijn van 15 maanden en 23 dagen
niet redelijk en valt daarentegen de door (verweerster) gevorderde termijn van 30 maanden niet te verantwoorden. De beslissing van de eerste rechter om de termijn op 24 maanden vast te stellen, moet worden goedgekeurd.
(Verweerster) heeft dus recht op een bijkomende opzeggingstermijn van 8 maanden en
7 dagen."
Grieven
Artikel 2 van de wet van 27 juli 1961 bepaalt:
- een voor onbepaalde tijd verleende, aan deze wet onderworpen verkoopconcessie kan,
behalve bij grove tekortkoming van een van de partijen aan haar verplichtingen, niet worden beëindigd dan met een redelijke opzeggingstermijn of een billijke vergoeding die
door partijen worden bepaald bij de opzegging van het contract;
- zijn partijen het niet eens, dan doet de rechter uitspraak naar billijkheid, eventueel met
inachtneming van de gebruiken.
De wet legt geen opzeggingstermijn op, noch regels voor de raming van de opzeggingstermijn of van de vergoeding die verschuldigd is bij niet-naleving van die termijn.
De parlementaire voorbereiding van de wet van 27 juli 1961 bepaalt uitdrukkelijk dat
het enige doel van de wet erin bestaat het statuut van de concessiehouder vast te stellen en
aan dit soort contract een grotere stabiliteit te verlenen door middel van de opzeggingstermijn (artikel 2 van de wet) en door opzeggingsvergoedingen (artikel 3 van de wet).
Zij vermeldt bovendien dat de wetgever de concessiehouder een wettelijke bescherming
moet bieden zonder daarom de rechtmatige belangen van de concessiegever te benadelen.
Noch uit de tekst, noch uit de parlementaire voorbereiding van de wet volgt dat de redelijke opzeggingstermijn de concessiehouder in staat zou moeten stellen om, naast de nakoming van de verbintenissen die hij met derden is aangegaan, zich een netto-inkomen te
verschaffen dat gelijkwaardig is aan het gederfde inkomen.
De in artikel 2 vermelde regel, volgens welke de rechter, wanneer de partijen het niet
eens zijn, uitspraak doet naar billijkheid, betekent dat de rechter, nadat hij alle feiten van
de zaak en de door de partijen voorgestelde berekeningswijzen in acht heeft genomen, de
factoren in aanmerking neemt die hij pertinent acht en daaruit de gevolgtrekkingen maakt
die hem de meest juiste lijken, zonder dat hij daarbij wettelijke regels inzake raming moet
volgen.
In casu verplichten noch de wet, noch het doel van de wet de rechter, die de redelijke
termijn of de billijke vergoeding naar billijkheid moet bepalen, het criterium toe te passen
volgens hetwelk de opzeggingstermijn de concessiehouder in staat moet stellen zich een
netto-inkomen te verschaffen dat gelijkwaardig is aan het gederfde inkomen.
Bijgevolg voegt het bestreden arrest, door te beslissen dat de redelijke termijn, teneinde
te voldoen aan het doel van de wet, de concessiehouder in staat moet stellen de verbintenissen die hij met derden is aangegaan na te komen en zich een netto-inkomen te verschaffen dat gelijkwaardig is aan het gederfde inkomen, aan artikel 2 van de wet van 27
juli 1961 ramingscriteria of -regels toe die noch door de wet, noch door de ratio legis worden opgelegd en miskent het het wettelijk begrip redelijke opzeggingstermijn.
Hieruit volgt te dezen dat de appèlrechters de opzeggingstermijn op onwettige wijze berekenen "gelet op de regels aangehaald" door het bestreden arrest, waaronder de zogenaamde regel volgens welke de redelijke opzeggingstermijn verweerster in staat moet
stellen om, naast de nakoming van de verbintenissen die zij met derden is aangegaan, zich
een netto-inkomen te verschaffen dat gelijkwaardig is aan het gederfde inkomen.
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In casu zijn de criteria die het bestreden arrest in aanmerking neemt om de opzeggingstermijn (en onrechtstreeks, de opzeggingsvergoeding) te berekenen, niet louter op billijkheid gebaseerd, zoals de wet het wil, maar op een onjuiste uitlegging van het doel van de
wet.
Bijgevolg bepalen de appèlrechters de opzeggingstermijn, en, onrechtstreeks, de opzeggingsvergoeding, niet overeenkomstig het bepaalde in de wet.
Kortom, de appèlrechters, door te beslissen dat, teneinde te voldoen aan het doel van de
wet, de redelijke opzeggingstermijn verweerster (de concessiehouder) in staat moet stellen
om, naast de nakoming van de verbintenissen die zij met derden is aangegaan, zich een
netto-inkomen te verschaffen dat gelijkwaardig is aan het gederfde inkomen:
- voegen aan artikel 2 van de wet van 27 juli 1961 ramingscriteria of - regels toe die het
niet bevat en die niet voortvloeien uit de ratio legis;
- miskennen het wettelijk begrip redelijke opzeggingstermijn (schending van artikel 2
van de wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde
tijd verleende concessies van alleenverkoop, zoals het gewijzigd werd bij artikel 2 van de
wet van 13 april 1971).
De appèlrechters bepalen de opzeggingstermijn niet louter op grond van de billijkheid
zoals de wet het wil, maar ook op grond van een regel die op onjuiste wijze uit het doel
van de wet is afgeleid, namelijk die volgens welke de redelijke opzeggingstermijn verweerster (concessiehouder) in staat moet stellen om, naast de nakoming van de verbintenissen die zij met derden is aangegaan, zich een netto-inkomen te verschaffen dat gelijkwaardig is aan het gederfde inkomen.
Het bestreden arrest is bijgevolg niet naar recht verantwoord.
2. Tweede middel
Geschonden wetsbepaling
Artikel 3, 1° van de wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de
voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, zoals het gewijzigd werd bij
artikel 3 van de wet van 13 april 1971.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest:
- zegt dat verweerster recht heeft op een bijkomende vergoeding voor bekende meerwaarde inzake clientèle, gelijk aan 10 pct. van de brutowinst van de jaren 1997, 1998 en
1999,
- veroordeelt eiseres tot betaling aan verweerster van een provisionele opzeggingsvergoeding van 50.000 euro, vermeerderd met gerechtelijke interest tegen de wettelijke rentevoet met ingang van het bestreden arrest,
op de volgende gronden:
" a) Toepasselijke beginselen
De wet stelt drie voorwaarden voor de toekenning van de vergoeding voor bekende
meerwaarde inzake clientèle: de exploitatie van de concessie moet een bekende meerwaarde inzake clientèle hebben aangebracht, die meerwaarde moet door de concessiehouder zijn aangebracht en de aldus aangebrachte clientèle moet aan de concessiegever verblijven na beëindiging van het contract.
Op de dag van de beëindiging van het contract moet worden nagegaan of aan die drie
voorwaarden is voldaan, omdat het recht op de vergoeding op dat tijdstip ontstaat.
Volgens de statistieken van (eiseres) steeg het aantal door (verweerster) verkochte nieuwe of occasievoertuigen van 115 (114+ 1) in 1993 naar 171 (161 + 10) in 1998 en 228
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(210 + 18) in 1999. In 2000 was er opnieuw een daling, maar voor dat jaar moet er rekening worden gehouden met het negatieve gevolg van de beëindiging van de concessie in
september.
De door (verweerster) overgelegde cijfers verschillen niet erg van die van (eiseres),
hoewel ze de constante stijging van de verkoop beklemtonen.
(Verweerster) heeft geen reeds bestaande concessie overgenomen maar zij heeft haar
clientèle vanaf nul moeten opbouwen. Zij heeft haar clientèle niet ten nadele van andere
concessiehouders uit de omgeving opgebouwd, aangezien hun totale cijfer tijdens de referentieperiode niet is gedaald.
Hieruit volgt dat de opening van (verweersters) garage in 1993 voor (eiseres) een meerwaarde inzake clientèle heeft voortgebracht.
(Verweersters) verkoopcijfers zijn in zeven of acht jaar met meer dan 50 pct. gestegen.
De meerwaarde inzake clientèle kan dus als bekend worden aangemerkt.
(...)
Uit de door (eiseres) overgelegde stukken blijkt dat (verweerster) in de zone Charleroi,
qua aantal verkochte voertuigen op de derde plaats staat en qua stijging van de verkoop
sinds 1993, op de tweede plaats.
Haar vooruitgang is beter dan het streekgemiddelde. Het verkooppercentage van die
streek is in verhouding tot het totaal aantal inschrijvingen immers blijven dalen, terwijl
het aantal door (verweerster) verkochte voertuigen eerst stagneert en nadien stijgt.
(...)
In die omstandigheden kan men niet stellen dat de meerwaarde inzake clientèle louter
het gevolg is van de aantrekkingskracht van het publiek voor de merken Audi en Volkswagen en dat (verweersters) inspanningen niets te maken hebben met de stijging van de
clientèle. In tegendeel, het is duidelijk dat die meerwaarde wel degelijk door (verweerster)
is aangebracht.
In casu, gelet met name op de reputatie van het merk, het feit dat de producten onder
garantie worden verkocht en het belang voor de klanten om de onderdelen in het VAG-net
te blijven aankopen, kan men stellen dat de clientèle normalerwijs (aan eiseres) moet verblijven.
b) Berekening van de vergoeding
Aangezien de clientèle een actief is waarvan de waarde zich verhoudt tot haar geschiktheid om winst op te leveren, kan de bijkomende vergoeding voor bekende meerwaarde inzake clientèle berekend worden op grond van de jaarlijkse brutowinst die door die clientèle is voortgebracht.
Die clientèle kan redelijkerwijs geraamd worden op 10 pct. van de brutowinst van de
laatste drie volledige jaren vóór de beëindiging, namelijk de jaren 1997, 1998 en 1999.
Enkel de rekeningen op 31 december 1999 worden overgelegd. Er moet dus een deskundigenonderzoek worden gevoerd maar vanaf nu kan al een voorlopig bedrag van
50.000 euro worden toegekend".
Grieven
2.1. Eerste onderdeel
Artikel 3 van de wet van 27 juli 1961 bepaalt dat de billijke bijkomende vergoeding
waarop de concessiehouder aanspraak kan maken, al naar het geval, geraamd kan worden
in functie van de volgende elementen: 1. de bekende meerwaarde inzake clientèle die door
de concessiehouder is aangebracht en die aan die aan de concessiegever verblijft na beëindiging van het contract (...).
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Dat artikel vermeldt bovendien dat, indien de partijen het niet eens zijn, de rechter dan
uitspraak doet naar billijkheid, eventueel, met inachtneming van de gebruiken.
Hoewel het recht op de bijkomende vergoeding waarin vorenvermelde wetsbepaling
voorziet ontstaat op het ogenblik van de opzegging van het contract, is de aanbreng van
clientèle een economische werkelijkheid en geen juridische abstractie. Er moet nagegaan
worden of de clientèle werkelijk aan de concessiegever is verbleven.
Hieruit volgt, dat, indien een bijkomende vergoeding verschuldigd is, zij op het einde
van de concessie moet worden geraamd, eventueel na verloop van de opzeggingstermijn.
Pas op dat ogenblik kan worden nagegaan of er sprake is van bekende meerwaarde inzake
clientèle die door de concessiehouder is aangebracht, en zo ja, of zij na beëindiging van
het contract aan de concessiegever verblijft.
De mate waarin de clientèle tussen het begin en het einde van de concessie toeneemt,
bepaalt of de concessiehouder eventueel aanspraak zal kunnen maken op een bijkomende
vergoeding.
De evolutie van de verkoopcijfers tijdens de laatste jaren van de concessie is van bijzonder belang: zij kan aantonen dat de clientèle in volle expansie is of, in tegendeel, afneemt, waaruit blijkt dat er op het einde van de concessie geen bekende meerwaarde is,
ondanks een toename van de clientèle sinds het begin van de concessie. Er is geen sprake
van bekende meerwaarde wanneer de verkoopcijfers dalen op het einde van de uitvoering
van het contract, en ook niet wanneer ze stationair zijn.
De eventuele aanbreng van clientèle mag niet bij de opzegging van het contract, met
opzeggingstermijn, worden geraamd, aangezien de verkoop tussen die datum en het einde
van het contract langzaam achteruit kan gaan met een verlies van clientèle als gevolg. In
deze zaak stelt het bestreden arrest overigens vast dat de verkoop in 2000 opnieuw is gedaald en dat er rekening moet worden gehouden met de negatieve gevolgen van de beëindiging van de concessie in september, zonder daarom aan de zijde van eiseres een onrechtmatig gedrag te kunnen vaststellen.
Bijgevolg diende in deze zaak de eventuele aanbreng van clientèle door verweerster te
worden geraamd op het einde van het contract, dus na verloop van de opzeggingstermijn,
namelijk op 31 december 2001.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest ten onrechte beslist dat "op de dag van de beëindiging van het contract moet worden nagegaan of aan die drie voorwaarden is voldaan, omdat het recht op de vergoeding op dat tijdstip ontstaat".
Vast staat dat de appèlrechters hier met "de dag van de beëindiging van het contract",
de datum van de opzegging van het contract bedoelden, dus in casu 15 september 2000,
en niet de datum waarop de opzeggingstermijn daadwerkelijk afliep, namelijk 31 december 2001.
In deze zaak heeft het hof van beroep, op grond van statistieken van de jaren 1993 tot
1999, beslist dat verweerster een bekende meerwaarde inzake clientèle heeft gerealiseerd,
ook al stelt het vast dat het aantal verkochte voertuigen in 2000 opnieuw is gedaald en
neemt het de cijfers van 2001 niet in aanmerking.
Gelet op het feit dat verweerster op 1 september 1992 concessiehouder is geworden en
dat de appèlrechters vaststellen dat de verkoopscijfers in zeven of acht jaar met meer dan
50 pct. zijn gestegen, blijkt hieruit nog te meer dat zij te dezen slechts de periode van 1
september 1992 tot 31 augustus 1999 of 2000 (zeven of acht jaar) in aanmerking hebben
genomen en niet de periode na 1 september 2000 tot het einde van het contract, namelijk
31 december 2001.
In casu hebben de appèlrechters evenwel beslist dat er sprake is van een bekende meerwaarde inzake clientèle zonder acht te slaan op de clientèle zoals zij bestond op het einde
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van de concessie, namelijk na verloop van de opzeggingstermijn, dus op 31 december
2001 of, althans, gedurende het jaar 2001. Hun beslissing is dus niet naar recht verantwoord.
Kortom, doordat het bestreden arrest op grond van de in de in het middel aangevochten
beslissingen en redenen, en in het bijzonder, beslist:
- dat op de dag van de beëindiging van het contract moet worden nagegaan of voldaan
is aan de drie voorwaarden voor de toekenning van de vergoeding voor bekende meerwaarde inzake clientèle, en onder dag van de beëindiging moet worden verstaan de dag
van de opzegging van het contract, en
- dat de opening van verweersters garage voor eiseres een meerwaarde inzake clientèle
heeft opgeleverd op grond van statistieken van de jaren 1993 tot 1999, ondanks de vaststelling dat het aantal verkochte voertuigen in 2000 opnieuw was gedaald en zonder de
cijfers van 2001, zijnde het einde van het contract, in aanmerking te nemen,
schendt het artikel 3, 1° van de wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging
van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, gewijzigd bij artikel
3 van de wet van 13 april 1971.
2.2. Tweede onderdeel
Uit de bewoordingen van het hierboven aangehaalde artikel 3, 1°, valt af te leiden, zoals in het eerste onderdeel is aangevoerd, dat moet worden nagegaan of een bijkomende
vergoeding verschuldigd is en dat zij geraamd moet worden op het einde van de concessie, eventueel, na verloop van de opzeggingstermijn. Enkel op dat ogenblik kan worden
nagegaan of er sprake is van een bekende meerwaarde inzake clientèle die door de concessiehouder is aangebracht, en zo ja, of zij aan de concessiegever verblijft na de beëindiging van het contract.
Bijgevolg moet, in voorkomend geval, rekening worden met de factoren van na de opzegging van het contract.
In het kader van de raming van de opzeggingstermijn doet het bestreden arrest de volgende vaststellingen:
"Op het tijdstip van de beëindiging van het contract konden de volgende factoren de reconversie van (verweersters) onderneming verge-makkelijken:
- (Verweerster) oefende als concessiehouder reeds bijkomende activiteiten als autohersteller uit en zij kon hopen die activiteiten voort te zetten als onafhankelijk specialist van
de producten van (eiseres). Dat heeft zij trouwens gedaan".
Bijgevolg dienden de appèlrechters, teneinde in deze zaak te beoordelen of de door verweerster aangebrachte clientèle aan eiseres verbleef, rekening te houden met de dienaangaande doorslaggevende vaststelling dat verweerster na het einde van het bewuste contract haar activiteiten als autohersteller heeft voortgezet als onafhankelijk specialist van de
producten van eiseres, hetgeen zij trouwens niet hebben gedaan.
Kortom, door te beslissen dat "men kan oordelen dat de clientèle normalerwijs aan eiseres moet verblijven", zonder rekening te houden met de pertinente omstandigheid dat verweerster na het einde van het bewuste contract haar activiteiten als autohersteller heeft
voortgezet als onafhankelijk specialist van de producten van eiseres, hebben de appèlrechters geen wettelijke toepassing gemaakt van artikel 3, 1° van de wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, zoals het gewijzigd werd bij artikel 3 van de wet van 13 april 1971 en, bijgevolg, die bepaling geschonden.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel

350

HOF VAN CASSATIE

10.2.05 - Nr. 84

Overwegende dat artikel 2 van de wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige
beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop
bepaalt dat een voor onbepaalde tijd verleende, aan deze wet onderworpen verkoopconcessie, behalve bij grove tekortkoming van een van de partijen aan haar
verplichtingen, niet kan worden beëindigd dan met een redelijke opzeggingstermijn of een billijke vergoeding die door partijen worden bepaald bij de opzegging van het contract en dat, indien partijen het niet eens zijn, de rechter dan uitspraak doet naar billijkheid, eventueel met inachtneming van de gebruiken;
Overwegende dat het arrest, na te hebben vermeld dat de redelijke opzeggingstermijn naar billijkheid moet worden bepaald, oordeelt dat het doel van de wetgever erin bestond de concessiehouder "de nodige tijd te geven om zijn activiteiten te heroriënteren opdat de beëindiging van de concessie niet tot haar ondergang zou leiden; [dat], bijgevolg, teneinde te voldoen aan het doel van de wet, de
redelijke opzeggingstermijn de concessiehouder in staat moet stellen de verbintenissen die hij met derden is aangegaan na te komen en zich een netto-inkomen te
verschaffen dat gelijkwaardig is aan het gederfde inkomen, desnoods door een
volledige of gedeeltelijke reconversie van zijn activiteiten" en dat "de concessiehouder geen aanspraak kan maken op een opzeggingstermijn die hem in elk geval in staat stelt een andere concessie te vinden die gelijkwaardige gevolgen
heeft als de verloren concessie, ongeacht de afloop van die zoektocht";
Dat het arrest aldus geenszins aan artikel 2 van de wet van 27 juli 1961 ramingsregels of -criteria toevoegt waarin dat artikel niet voorziet, maar wel een
juiste toepassing ervan maakt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
Overwegende dat de concessiehouder, in de gevallen waarin artikel 3 van de
wet van 27 juli 1961 voorziet, aanspraak kan maken op een billijke bijkomende
vergoeding die, al naar het geval, geraamd wordt in functie van de elementen die
deze wetsbepaling vaststelt, met name de bekende meerwaarde inzake clientèle
die door de concessiehouder is aangebracht en die aan de concessiegever verblijft na de beëindiging van het contract; dat, indien partijen het niet eens zijn, de
rechter dan uitspraak doet naar billijkheid, eventueel met inachtneming van de
gebruiken;
Overwegende dat de bijkomende vergoeding waarop de concessiehouder recht
heeft, ontstaat en bepaald wordt op het tijdstip van de opzegging van het contact;
dat de rechter, om te voldoen aan het door de wet vastgestelde billijkheidscriterium, alle elementen in aanmerking mag nemen waarvan hij kennis heeft op het
ogenblik van zijn beslissing, inzonderheid de toestand van de concessiehouder na
de beëindiging van het contract;
Dat het middel, dat staande houdt dat de rechter zich noodzakelijkerwijs moet
plaatsen na het verstrijken van de termijn om te oordelen of de meerwaarde inzake clientèle aan alle wettelijke criteria beantwoordt en elementen van na de beëindiging van het contract in aanmerking moet nemen, faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
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HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
10 februari 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Maes en Nelissen Grade.

Nr. 85
1° KAMER - 10 februari 2005

1º AFSTAND VAN RECHT - AFSTAND VAN HET VERVAL VAN EEN
RECHTSVORDERING - FEIT - ONAANTASTELIJKE BEOORDELING - GEVOLG.
2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - AFSTAND.
1º en 2° Het arrest dat uit een brief waarin het bestaan van een verschuldigd saldo wordt
erkend, afleidt dat een partij niet op impliciete en vaststaande wijze afstand gedaan heeft
van het tegenwerpen van het verval van de rechtsvordering van de opdrachtnemer,
miskent het algemeen rechtsbeginsel dat afstand van een recht niet vermoed wordt en
slechts kan worden afgeleid uit feiten die niet voor een andere uitlegging vatbaar zijn1.
(ARTHUR MOENS N.V. T. N.M.B.S., naamloze vennootschap naar publiek recht e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0601.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 6 november 2002 door het
Hof van Beroep te Brussel is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert een middel aan. Het is als volgt gesteld:
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen (...) 1319, 1320, 1322, 2220, 2221 (...) van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel dat afstand van een recht niet vermoed wordt en slechts kan
worden afgeleid uit feiten die voor geen enkele andere uitlegging vatbaar zijn;
(...)
1 Zie Cass., 18 nov. 2004, A.R. C.03.0554.F, (niet-gepubliceerd). Het O.M. concludeerde tot
verwerping. Het was van oordeel dat de briefwisseling van het ministerie van Openbare Werken voor
verschillende, gelijkwaardige interpretaties vatbaar was en dat het bestreden arrest naar recht had
kunnen afleiden dat het ministerie van Openbare Werken niet, op impliciete maar vaststaande wijze,
afstand had gedaan van zijn recht om het verval aan te voeren tegen de door de opdrachtnemer
ingestelde rechtsvordering.
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- artikel 1 van de wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
- de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 22 april 1977 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (zoals het gewijzigd
werd bij het koninklijk besluit van 20 augustus 1981);
- de artikelen 15, 16, 18 en 43 van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten
van werken, leveringen en diensten (zoals het bestond vóór de wijziging ervan bij het ministerieel besluit van 8 oktober 1985);
- de artikelen 87, 88, 92bis, §2, a) en 94, §§1 en 2 van de bijzondere wet van 8 augustus
1980 tot hervorming der instellingen.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest van 6 november 2002:
- verklaart het hoger beroep van eiseres ontvankelijk maar niet-gegrond,
- verklaart de oorspronkelijke vordering van eiseres niet-gegrond,
zulks op grond van alle redenen die het bevat en die geacht worden hier volledig te zijn
weergegeven, met name op de volgende gronden:
"1. Artikel 18, §2 van de algemene aannemingsvoorwaarden waarvan niet wordt betwist dat het op die opdracht van toepassing is, in de versie ervan die voortvloeit uit het
ministerieel besluit van 10 augustus 1977, luidde als volgt: 'In elk geval moet iedere
rechtsvordering, op straffe van verval en onverminderd bovenstaande §1, door de aannemer worden ingediend ten laatste een jaar na de volledige keuring van de gezamenlijke leveringen. Iedere rechtsvordering die steunt op feiten of omstandigheden die plaatsvinden
gedurende de garantieperiode, of die betrekking heeft op boeten wegens vertraging, moet
nochtans, op straffe van verval, worden ingesteld ten laatste een jaar na het verstrijken van
de waarborgperiode, zoals voorzien bij artikel 16, §4, 2 °'.
Artikel 16, §4, 2°, luidde als volgt: 'indien de klachten of verzoeken hun oorsprong
evenwel vinden in feiten of omstandigheden die zich hebben voorgedaan tijdens de waarborgperiode van de werken of de leveringen, kunnen ze op een behoorlijk becijferde wijze
worden ingediend tot zestig dagen na het verstrijken van deze periode'.
Die waarborgperiode werd bij artikel 43, §3 van de algemene aannemingsvoorwaarden
vastgesteld op een jaar.
[Eiseres] erkent dat het hier uitgevoerde werken niet vielen onder de bijzondere waarborg van twee jaar, zodat de waarborgtermijn wel degelijk een jaar bedroeg.
In casu vond de voorlopige volledige keuring van de beëindigde werken plaats op 13
december 1988.
[Eiseres] heeft haar dagvaarding tot betaling van het saldo van haar facturen op 25
maart 1991 ingesteld.
Als louter van die data wordt uitgegaan, was de dagvaarding van [eiseres] inderdaad
vervallen.
(...)
2. [Eiseres] houdt tevergeefs staande dat 'de termijn van artikel 18, §4, in deze zaak niet
kan gelden, aangezien de feiten en gebeurtenissen die tijdens de waarborgperiode plaatsvonden uitgerekend de goedkeuring van de staten en de toelating om ze te factureren betroffen'.
Die interpretatie kan niet worden afgeleid uit artikel 18, §4, noch uit de bepalingen
waarnaar het verwijst. (...)
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De omstandigheid dat alle handelingen waarbij de staten van [eiseres] werden medegedeeld, het onderzoek en de goedkeuring ervan door de [eerste verweerster], het opstellen
en het mededelen van de gelijkluidende facturen dateren van na de termijn van een jaar
volgend op de voorlopige keuring van13 december [1988] is niet ter zake dienend om de
termijn waarbinnen [eiseres] diende op te treden te stuiten of te schorsen.
3. Uit de overgelegde stukken blijkt niet dat er betwisting, onderhandeling of zelfs discussie geweest is over de schuldvordering van [eiseres], waardoor de vervaltermijn geschorst zou zijn.
De gedeeltelijke betaling van de facturen waarvan [eiseres] het saldo vordert, leidt niet
tot de afstand van de bij artikel 18, §4 ingestelde verjaring.
4. Uit de 'vaststelling' door het ministerie van Openbare Werken, in zijn brief van 20
april 1990, dus na het verstrijken van de vervaltermijn, dat aan [eiseres] nog een saldo
verschuldigd was en uit de vermelding van het feit dat aan de dienst te Bergen gevraagd
was om de betaling van dat bedrag 'te gelegener tijd' - dus eventueel voor het verstrijken
van de vervaltermijn ... - aan te bieden, kan, bij gebrek aan andere omstandige vermeldingen, niet worden afgeleid dat aldus afstand zou zijn gedaan van die vervaltermijn, zodat
de [tweede verweerder], als rechtsopvolger van de Staat, hem thans niet meer kan aanvoeren.
Uit de hierboven vermelde feiten kan niet worden opgemaakt dat de administratie bij de
opdrachtnemer een rechtmatig vertrouwen zou hebben gewekt dat de betaling, ook buiten
de vervaltermijn, gewaarborgd zou zijn, of dat ze de opdrachtnemer in de morele onmogelijkheid gebracht zouden hebben een dagvaarding in te stellen".
Grieven
1. Eerste onderdeel
1.1 Artikel 18, §2 van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (zoals het bestond voor de wijziging ervan bij
het ministerieel besluit van 8 oktober 1985) bepaalt dat iedere rechtsvordering betreffende
een overeenkomst, op straffe van verval, door de aannemer moet worden ingediend ten
laatste een jaar na de voorlopige keuring van de gezamenlijke werken of leveringen.
Overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 22 april 1977, zoals
het werd gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 augustus 1981, is het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 van toepassing op de litigieuze opdracht, aangezien het bedrag
ervan hoger is dan 400.000 BEF.
1.2 De termijn die ingesteld is bij artikel 18, §2 van de algemene aannemingsvoorwaarden is weliswaar een vooraf bepaalde termijn, namelijk een door de wetgever opgelegde
termijn waarbinnen een recht kan worden uitgeoefend en die verschilt van een termijn
voor een uitdovende verjaring doordat hij noch gestuit, noch geschorst kan worden, behalve in geval van overmacht. Toch kan van een dergelijke termijn afstand worden gedaan
op grond van de artikelen 2220 en 2221 van het Burgerlijk Wetboek.
Krachtens de artikelen 2220 en 2221 van het Burgerlijk Wetboek kan een partij, uitdrukkelijk of stilzwijgend, afstand doen van het recht om zich te beroepen op een verkregen verjaring, voor zover deze de openbare orde niet raakt. Met andere woorden, een handeling van een partij, zelfs na de vervaltermijn, kan gelden als uitdrukkelijke of stilzwijgende afstand van het recht om zich op een verkregen verjaring te beroepen.
De vervaltermijn, voorgeschreven bij artikel 18, §2 van de algemene aannemingsvoorwaarden waarbinnen een rechtsvordering inzake openbare aanbestedingen kan worden ingesteld, is slechts ingevoerd voor het behoud van de belangen van de Staat en van de Gewesten, zijn rechtsopvolgers, in hun contractuele betrekkingen. Die bepaling raakt dus de
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openbare orde niet.
Aldus kon de aanbestedende overheid uitdrukkelijk of stilzwijgend afstand doen van de
in voornoemd artikel 18, §2, vastgelegde vervaltermijn, zelfs door handelingen van de
aanbestedende overheid na het verstrijken van de vervaltermijn.
1.3 Overeenkomstig artikel 15 van het tweede deel van de bijzondere aannemingsvoorwaarden, dat in dit geval van toepassing is, dienden de betalingen van de werken aan de
opdrachtnemer gedaan te worden door het ministerie van Openbare Werken van de Belgische Staat, administratie der waterwegen, dienst Borinage, te Bergen, na controle van de
schuldvorderingen door de eerste verweerster.
Aangezien het ministerie van Openbare Werken niet over een rechtspersoonlijkheid die
beschikt die onderscheiden is van die van de Belgische Staat, is de Belgische Staat de
schuldenaar van eiseres geworden en diende eiseres de werkzaamheden die zij voor de
eerste verweerster uitvoerde aan de Belgische Staat te factureren.
Ingevolge artikel 4, §11 van de bijzondere wet van 8 augustus 1988, dat artikel 6, §1, X
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen heeft gewijzigd, is de bevoegdheid van de Belgische Staat wat de openbare werken inzake waterwegen betreft, overgegaan naar de tweede verweerder. Overeenkomstig de artikelen 87, 88,
92bis, §2, a) en 94, §§1 en 2 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming
der instellingen, blijft de tweede verweerder door de handelingen die zijn gesteld door de
Belgische Staat, vertegenwoordigd door zijn ministerie van Openbare Werken.
1.4 In casu heeft het ministerie van Openbare Werken in een brief van 20 april 1990,
waaraan het bestreden arrest herinnert, het volgende aan eiseres bevestigd:
"We stellen vast dat er u inderdaad nog een bedrag van 786.938 BEF verschuldigd is
(saldo van vorige facturen: 313.713 + 473.215).
Wij hebben te gelegener tijd contact opgenomen met de buitendienst (service du Borinage, rue Verte, 11 te 7000 Bergen) opdat hij ons die betaling opnieuw zou aanbieden, na
een nieuwe vastlegging te hebben verkregen. We bezorgen ze dus uw brief voor verder
gevolg en verzoeken u met hen in contact te treden".
Die brief vormt een uitdrukkelijke erkenning vanwege het ministerie van Openbare
Werken, de vertegenwoordiger van de Belgische Staat (en nadien van de tweede verweerder) van zijn schuld ten aanzien van eiseres. Uit een dergelijke brief kan worden afgeleid
dat de schuldvordering van eiseres nog steeds als werkelijk werd beschouwd door het ministerie van Openbare Werken, dat oordeelde dat eiseres nog het recht had de betaling ervan te verkrijgen. Bovendien kan die brief van het ministerie van Openbare Werken van
20 april 1990 slechts worden uitgelegd als een handeling van stilzwijgende afstand van
het recht om het verval van de schuldvordering van eiseres aan te voeren.
1.5 Het bestreden arrest stelt overigens vast dat de vorderingsstaten van eiseres medegedeeld, onderzocht en goedgekeurd werden door de eerste verweerster en dat een gedeelte van de litigieuze facturen vrijwillig aan eiseres werd betaald door het ministerie van
Openbare Werken.
Na die vaststellingen oordeelde het arrest dat uit de "vaststelling" door het ministerie
van Openbare Werken, in zijn brief van 20 april 1990, dus na het verstrijken van de vervaltermijn, dat aan eiseres nog een saldo verschuldigd was en uit de vermelding van het
feit dat aan de dienst te Bergen gevraagd was om de betaling van dat bedrag aan te bieden,
bij gebrek aan andere omstandige vermeldingen, niet kan worden afgeleid dat aldus afstand zou zijn gedaan van die vervaltermijn, zodat de tweede verweerder, als rechtsopvolger van de Staat, hem thans niet meer kan aanvoeren.
1.6 Het bestreden arrest miskent aldus het wettelijk begrip afstand van de verjaring,
door te oordelen dat een dergelijke afstand niet kan worden afgeleid uit een handeling die
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de schuldenaar stelt na het verstrijken van de verjaringstermijn.
Althans, op grond van de vorenvermelde redenen is de beslissing van het bestreden arrest dat de Belgische Staat, die in rechte is opgevolgd door de tweede verweerder, niet
stilzwijgend afstand heeft gedaan van het recht om zich te beroepen op het in artikel 18,
§2 van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 bedoelde verval, hoewel het overigens vaststelt dat de staten van eiseres medegedeeld, onderzocht en goedgekeurd werden
door de eerste verweerster, dat er gedeeltelijke betalingen zijn gedaan en dat het ministerie van Openbare Werken in een brief van 20 april 1990 geschreven had dat aan eiseres
nog een saldo verschuldigd was en dat hij in die brief tevens vermeldde dat aan de service
du Borinage gevraagd was de betaling ervan aan te bieden, niet naar recht verantwoord.
Voorts heeft het bestreden arrest de brief van 20 april 1990 van het ministerie van
Openbare Werken van de Belgische Staat uitgelegd op een wijze die onverenigbaar is met
de bewoordingen ervan en, bijgevolg, de bewijskracht van die akte miskend door te oordelen dat uit die brief niet volgt dat er een stilzwijgende afstand zou zijn vanwege de Belgische Staat, vertegenwoordigd door zijn ministerie van Openbare Werken, dat in rechte
is opgevolgd door de tweede verweerder, van het recht om het verval aan te voeren dat
vastgesteld is bij voornoemd artikel 18, §2, of althans, door te oordelen dat die brief geen
uitdrukkelijke erkenning door de Belgische Staat, die in rechte is opgevolgd door de tweede verweerder, was van zijn schuld, maar hooguit een gewone vaststelling dat er nog een
saldo verschuldigd was.
Bijgevolg maakt het bestreden arrest een verkeerde toepassing van de bepalingen van
het verval van de rechtsvorderingen inzake openbare aanbestedingen en verantwoordt het
zijn beslissing niet naar recht.
Besluit
- Door te beslissen dat uit de vaststelling dat het ministerie van Openbare Werken, in
zijn brief van 20 april 1990, dus na het verstrijken van de vervaltermijn, dat aan eiseres
nog een saldo verschuldigd was en uit de vermelding van het feit dat aan service du Borinage van het ministerie van Openbare Werken van de Belgische Staat gevraagd was om
de betaling van dat bedrag 'te gelegener tijd' aan te bieden, bij gebrek aan andere omstandige vermeldingen, niet kan worden afgeleid dat aldus afstand zou zijn gedaan van die
vervaltermijn,
- en door het beroepen vonnis te bevestigen dat de rechtsvordering van eiseres niet-ontvankelijk had verklaard omdat ze laattijdig was in de zin van artikel 18, §2 van de algemene aannemingsvoorwaarden,
- legt het bestreden arrest de brief van 20 april 1990 uit op een wijze die onverenigbaar
is met de bewoordingen ervan en miskent het bijgevolg de bewijskracht van de akte
(schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
- miskent het het wettelijk begrip stilzwijgende afstand van de verjaring (schending van
de artikelen 2220 en 2221 van het Burgerlijk Wetboek);
- maak het een verkeerde toepassing van de bepalingen betreffende de verjaring van de
rechtsvorderingen inzake openbare aanbestedingen (schending van artikel 1 van de wet
van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, van de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 22 april 1977 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
zoals het gewijzigd werd bij het koninklijk besluit van 20 augustus 1981, en van de artikelen 15, 16, 18 en 43 van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals het bestond vóór de wijziging ervan bij
het ministerieel besluit van 8 oktober 1985) en is zijn beslissing niet regelmatig met redenen omkleed.
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(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het arrest erop wijst dat eiseres tevergeefs de betaling gevorderd had van het saldo van twee facturen vooraleer het ministerie van Openbare
Werken haar op 20 april 1990 antwoordde "We stellen vast dat er u inderdaad
nog een bedrag van 786.938 BEF verschuldigd is (...). Wij hebben te gelegener
tijd contact opgenomen met de buitendienst opdat hij ons opnieuw die betaling
zou aanbieden, na een nieuwe vastlegging te hebben verkregen ";
Overwegende dat het arrest, wanneer het uit die gegevens afleidt dat de Staat,
die in rechte is opgevolgd door de tweede verweerder, geen afstand had gedaan
van het verval, het algemeen rechtsbeginsel dat afstand van een recht niet vermoed wordt en slechts kan worden afgeleid uit feiten die niet voor een andere
uitlegging vatbaar zijn, miskent;
Dat het onderdeel, in zoverre, gegrond is;
En overwegende dat de vernietiging van de beslissing die het hoger beroep van
eiseres niet-gegrond verklaart zich uitstrekt tot de door die partij tegen de tweede
verweerder ingesteld vordering tot vrijwaring, die het gevolg ervan is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
10 februari 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Verbist en Simont.

Nr. 86
1° KAMER - 11 februari 2005

VORDERING IN RECHTE - ZAKELIJK RECHT - HOEDANIGHEID - ONTVANKELIJKHEID.
De vraag of de eiser ook daadwerkelijk enig recht kan laten gelden met betrekking tot een
bepaald goed betreft niet zijn hoedanigheid om de desbetreffende vordering in te stellen
en de ontvankelijkheid van zijn vordering, maar wel de gegrondheid ervan. (Art. 17
Ger.W.)
(VLAAMS GEWEST T. V. e.a.)
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(A.R. C.03.0545.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 mei 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat het middel aanvoert dat de eerste verweerder met betrekking
tot de percelen, met uitzondering van die gekadastreerd T.W. A nrs. 741/X en
741/Y, geen hoedanigheid heeft om de vordering in te stellen, zodat het arrest de
vordering van de eerste verweerder met betrekking tot die percelen, ten onrechte
ontvankelijk heeft verklaard;
Dat de vraag of de eerste verweerder ook daadwerkelijk enig recht kan laten
gelden met betrekking tot de percelen, andere dan die gekadastreerd T.W. A nrs.
741/X en 741/Y, niet de hoedanigheid van de eerste verweerder om de vordering
in te stellen en de ontvankelijkheid van zijn vordering betreft, maar wel de gegrondheid ervan;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
2.1. Tweede onderdeel
(...)
Dat het onderdeel gegrond is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vordering
van de verweerders gegrond op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek en daarvoor een deskundige aanstelt;
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.
11 februari 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
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ver: mevr. Bourgeois – Gedeeltelijk andersluidende conclusie1 van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en Verbist.

Nr. 87
1° KAMER - 11 februari 2005

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL - VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6 - ART. 6.1 - AANVULLEND PROTOCOL - DEFINITIEVE
ONTEIGENINGSVERGOEDING - VASTSTELLING - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING.
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - CASSATIEMIDDEL - NIEUW
MIDDEL.
3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ALLERLEI - AANVULLEND PROTOCOL - DEFINITIEVE ONTEIGENINGSVERGOEDING - VASTSTELLING REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - CASSATIEMIDDEL - NIEUW MIDDEL.
4º ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - DEFINITIEVE
ONTEIGENINGSVERGOEDING - VASTSTELLING - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING
- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6 - ART. 6.1 - AANVULLEND PROTOCOL CASSATIEMIDDEL - NIEUW MIDDEL.
5º ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - VOORAFGAANDE
SCHADELOOSSTELLING - HERZIENING - VEROORDELING TOT TERUGBETALING VERBAND.
6º GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ART. 16 - ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE - VOORAFGAANDE SCHADELOOSSTELLING - HERZIENING - VEROORDELING TOT
TERUGBETALING - VERBAND.
7º ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - ONTEIGENINGSVERGOEDING
- VERMINDERING - TERUGBETALING - RENTE - STREKKING.
8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ALLERLEI - AANVULLEND PROTOCOL - ONTEIGENINGSVERGOEDING - VERMINDERING TERUGBETALING - RENTE - STREKKING - VERENIGBAARHEID.
1º, 2°, 3° en 4° Nieuw, mitsdien niet ontvankelijk, is het cassatiemiddel afgeleid uit de voor
de feitenrechter niet aangevoerde overschrijding van de redelijke termijn in de zin van
artikel 6.1 E.V.R.M.1 en schending van artikel 1 van het (eerste) aanvullend protocol van
20 mei 1952 bij het E.V.R.M., doordat de definitieve onteigeningsvergoeding niet binnen
een redelijke termijn werd bepaald2 3.
5º en 6° De voorafgaande schadeloosstelling is vreemd aan de veroordeling tot
terugbetaling van het bedrag dat de onteigende teveel heeft ontvangen doordat in de
1 Het O.M. was van mening dat ook het eerste middel, dat het gebrek aan hoedanigheid van eerste
verweerder om de vordering in te stellen aanvoerde, gegrond was, daar deze partij, op de datum van
zijn rechtsvordering, geen enkel recht had op de betrokken percelen.
1 Eerste grief.
2 Derde grief.
3 Zie Cass., 23 okt. 2003, A.R. C.02.0273.N, nr. 524.
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herzieningsprocedure bij rechterlijke uitspraak de onteigeningsvergoeding wordt
verminderd4. (Art. 16 G.W. 1994; Art. 21 Wet 17 april 1835 op de onteigening ten
algemene nutte)
7º en 8° De regeling van artikel 21 Onteigeningswet strekt ertoe een zeer lage rentevoet te
bepalen voor de bedragen die de onteigende onverschuldigd heeft ontvangen en legt
hem aldus niet de bewijslast op dat hij minder rente heeft gewonnen op de opgenomen
bedragen dan de wettelijke rentevoet of marktrentevoet; ongeacht de duur van de
herzieningsprocedure brengt ze het billijke evenwicht tussen het algemeen belang en het
individueel eigendomsrecht zoals het door het (Eerste) Aanvullend Protocol wordt
gevrijwaard, niet in gevaar. (Art. 21 Wet 17 april 1835 op de onteigening ten algemene
nutte; Art. 1 (Eerste) Aanvullend Protocol van 20 maart 1952 bij het E.V.R.M.)
(V. T. VLAAMS GEWEST)

ARREST

(A.R. C.04.0161.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 februari 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat eiseres de overschrijding van de redelijke termijn in de zin van artikel
6.1 E.V.R.M. voor de feitenrechters heeft aangevoerd;
Dat het onderdeel nieuw, mitsdien niet ontvankelijk is;
(...)
3. Derde onderdeel
Overwegende dat de voorafgaande schadeloosstelling, bepaald in artikel 16
van de Grondwet, vreemd is aan de veroordeling tot terugbetaling van het bedrag
dat de onteigende teveel heeft ontvangen doordat in de herzieningsprocedure, gegrond op de wet van 26 juli 1962, bij rechterlijke uitspraak de onteigeningsvergoeding wordt verminderd;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat eiseres voor de feitenrechters heeft aangevoerd dat artikel 1 van het
eerste aanvullend protocol van 20 mei 1952 bij het E.V.R.M. werd geschonden
doordat verweerder niet binnen een redelijke termijn de definitieve onteigeningsvergoeding heeft bepaald;
4 Zie Cass., 14 dec. 1995, A.R. C.93.0122.N, nr. 548.
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Dat het onderdeel in zoverre nieuw is;
Overwegende verder dat de aangevoerde schending van artikel 1 van het eerste
aanvullend protocol bij het E.V.R.M. doordat het arrest meer dan twintig jaar na
de vaststelling van de voorlopige onteigeningsvergoeding, eiseres veroordeelt tot
terugbetaling van een bedrag van 97.127,06 euro, vermeerderd met interesten,
zijnde een bedrag hoger dan de "provisionele" onteigeningsvergoeding, geheel is
afgeleid uit de tevergeefs aangevoerde schending van de redelijke termijn;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
4. Vierde onderdeel
Overwegende dat overeenkomstig artikel 1 van het Eerste Protocol EVRM,
niemand van zijn eigendom kan worden beroofd behalve in het algemeen belang
en met inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene beginselen van het internationaal recht;
Dat artikel 21 van de wet van 26 juli 1962 bepaalt dat indien in de loop van de
procedure, de onteigeningsvergoeding bij rechterlijke uitspraak wordt verminderd en de onteigende dan ook wordt veroordeeld tot terugbetaling van het bedrag dat hij teveel heeft ontvangen, hij op dit bedrag burgerlijke vruchten verschuldigd is die hij heeft gewonnen of vermocht te winnen tot op datum van de
veroordeling tot terugbetaling; dat deze vruchten steeds gelijk zijn aan de rentevoet van de deposito- en consignatiekas voor de periode dat de gelden aldaar geconsigneerd bleven, en aan de interestvoet voor de basisherfinancieringstransacties van de Europese Centrale Bank vanaf de afhaling ervan; dat voor de periode
voorafgaand aan 1 januari 1999 de vruchten, voor de periode vanaf de afhaling
van de deposito- en consignatiekas, 3 pct. bedragen;
Overwegende dat de regeling bevat in het genoemde artikel ertoe strekt een
zeer lage rentevoet te bepalen voor de bedragen die de onteigende onverschuldigd heeft ontvangen en hem aldus niet de bewijslast oplegt dat hij minder rente
heeft gewonnen op de opgenomen bedragen dan de wettelijke rentevoet of
marktrentevoet;
Dat die bepaling, ongeacht de duur van de herzieningsprocedure, het billijke
evenwicht tussen het algemeen belang en het individueel eigendomsrecht zoals
het door het Aanvullend Protocol wordt gevrijwaard, niet in gevaar brengt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
11 februari 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. De Gryse en Claeys Boúúaert.
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Nr. 88
1° KAMER - 11 februari 2005

1º STEDENBOUW — BOUWVERGUNNING - BESCHERMD DUINGEBIED - BOUWVERBOD EIGENDOMSRECHT.
2º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING CASSATIEMIDDEL - GRENZEN.
3º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING
- CASSATIEMIDDEL - GRENZEN.
1º De bepaling krachtens welke de aanduiding als beschermd duingebied of als voor het
duingebied belangrijk landbouwgebied vanaf de publicatie van het besluit een volledig
bouwverbod inhoudt, ongeacht de bestemming van het goed, legt een volledig
bouwverbod op maar houdt geen ontzetting van eigendom in. (Art. 52, §1, tweede lid Wet
12 juli 1973)
2º en 3° Het Hof van Cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag
te stellen die gebaseerd is op een onjuiste onderstelling van het cassatiemiddel over de
inhoud van het recht1. (Art. 26, §2 Bijzondere Wet Arbitragehof)
(COMPAGNIE HET ZOUTE N.V. T. VLAAMS GEWEST)

ARREST

(A.R. C.04.0262.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 januari 2004 na een arrest
van het Hof van Cassatie van 11 juni 1998 op verwijzing gewezen door het Hof
van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1 van het Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Parijs op 20
maart 1952, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955;
- artikel 16 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 52, §1 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, zoals ingevoegd door
artikel 2 van het decreet van 14 juli 1993 houdende maatregelen tot bescherming van de
kustduinen, in de versie vóór de wijziging door de artikelen 3 en 4 van het decreet van 21
december 1994 houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 16
november 1994 betreffende de definitieve aanwijzing van de beschermde duingebieden en
van de voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden, en houdende wijziging van de
wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud.
Aangevochten beslissingen
1 Zie Cass., 24 sept. 1997, A.R. P.97.0610.F, nr. 366.
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Het hof van beroep oordeelt dat het "volledig bouwverbod" bedoeld in artikel 52, §1
van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, ook een verbod inhoudt op uitvoering
van de verbouwings- en saneringswerken aan een bestaande woning gelegen in een beschermd duingebied, waarvoor eiseres een geldige bouwvergunning had verkregen, die op
het ogenblik van de inwerkingtreding van het bouwverbod nog niet was vervallen, en verwerpt daartoe onder meer het middel van eiseres dat dit verbod in haar geval een inbreuk
uitmaakt op artikel 1 van het Aanvullend Protocol bij het E.V.R.M. en/of artikel 16 van de
gecoördineerde Grondwet.
Grieven
(...)
2. Tweede onderdeel
Artikel 16 van de gecoördineerde Grondwet bepaalt dat niemand van zijn eigendom
kan worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen een billijke en voorafgaande schadeloosstelling.
Een bouwvergunning die krachtens de geldende wetgeving inzake stedenbouw wordt
afgeleverd, verleent aan de houder ervan een subjectief recht om de vergunde bouwwerken uit te voeren binnen de termijn die krachtens die wetgeving is bepaald.
Deze bouwvergunning maakt dan ook in hoofde van de houder ervan een vermogensonderdeel uit dat hem slechts kan ontnomen worden in de gevallen bepaald bij artikel 16
van de Grondwet.
De inwerkingtreding ten aanzien van het perceel van eiseres van het volledig bouwverbod van artikel 52, §1 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud beëindigde de uitvoerbaarheid van de voorheen aan eiseres afgeleverde bouwvergunning, zonder dat voor
dit eigendomsverlies een billijke en voorafgaandelijke schadeloosstelling werd voorzien.
Artikel 52, §1 van de wet van 12 juli 1973, in zoverre deze bepaling niet voorziet in een
billijke en voorafgaande schadeloosstelling voor de houders van bouwvergunningen die
door de inwerkingtreding van het volledig bouwverbod, hun uitvoerbaarheid verliezen,
schendt dan ook artikel 16 van de Grondwet.
Het Hof is niet bevoegd om de verenigbaarheid van decretale bepalingen met artikel 16
van de Grondwet te toetsen.
Eiseres nodigt het Hof dan ook uit om de volgende prejudiciële vraag te richten aan het
Arbitragehof:
"Schendt artikel 52, §1 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, zoals ingevoegd door artikel 2 van het decreet van 14 juli 1993 houdende maatregelen tot bescherming van de kustduinen, in de versie vóór de wijziging door de artikelen 3 en 4 van het
decreet van 21 december 1994 houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 1994 betreffende de definitieve aanwijziging van de beschermde
duingebieden en van de voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden, en houdende
wijziging van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, artikel 16 van de gecoördineerde Grondwet, in zoverre deze bepaling geen billijke en voorafgaande schadeloosstelling toekent aan de houders van bouwvergunningen die door de inwerkingtreding van het
volledig bouwverbod hun uitvoerbaarheid verliezen?"
Het Hof is verplicht om deze prejudiciële vraag te richten aan het Arbitragehof overeenkomstig artikel 26, §1, 3° en 26, §2 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het
Arbitragehof, zoals gewijzigd bij bijzondere wet van 9 maart 2003.

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede onderdeel
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Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijk artikel 52, §1, tweede lid
van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, zoals gewijzigd bij artikel 2
van het decreet van 14 juli 1993 houdende maatregelen tot bescherming van de
kustduinen, de aanduiding als beschermd duingebied of als voor het duingebied
belangrijk landbouwgebied vanaf de publicatie van het besluit een volledig
bouwverbod inhoudt, ongeacht de bestemming van het goed volgens de in uitvoering van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en van de stedenbouw vastgestelde en goedgekeurde bestemmingsplannen of verleende verkavelingvergunningen;
Dat deze bepaling een volledig bouwverbod oplegt, maar geen ontzetting van
eigendom inhoudt;
Overwegende dat het onderdeel, dat ervan uitgaat dat artikel 52 een eigendomsverlies tot gevolg heeft, berust op een onjuiste veronderstelling en mitsdien
faalt naar recht;
Overwegende dat het verzoek gericht aan het Hof een prejudiciële vraag te
stellen aan het Arbitragehof gebaseerd is op de onjuiste premisse dat artikel 52
een gedwongen eigendomsoverdracht inhoudt;
Dat er geen grond is tot het stellen van een prejudiciële vraag aangezien de
aangevoerde schending niet mogelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
11 februari 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 89
3° KAMER - 14 februari 2005

1º VREEMDE WET - CASSATIEMIDDEL - BURGERLIJKE ZAKEN - VEREISTE
VERMELDINGEN - GESCHONDEN WETTELIJKE BEPALINGEN - TOEPASSELIJKE CONFLICTREGEL.
2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE VERMELDINGEN GESCHONDEN WETTELIJKE BEPALINGEN - VREEMDE WET - TOEPASSELIJKE CONFLICTREGEL.
1º en 2° Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel dat de bestreden beslissing verwijt
verschillende bepalingen van een vreemde wet te schenden maar de schending van de
toepasselijke conflictregel niet aanvoert1. (Art. 1080 Ger.W.)
(GECAMINES, onderneming naar Congolees publiek recht T. C.)

1 Zie concl. O.M. in Pas. 2005, nr. 89.
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ARREST (vertaling)

(A.R. S.03.0135.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 3 september 2003 is gewezen door het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 47, c, 48, 50, 58 tot 60, 62 en 128, derde lid, 3° van het Arbeidswetboek
van de Democratische Republiek Congo, dat de bijlage vormt bij de Congolese besluitwet
nr. 67/310 van 9 augustus 1967 houdende het Arbeidswetboek, zoals het van kracht was
vóór de wijziging ervan bij de Congolese wet nr. 015/2002 van 16 oktober 2002;
- artikel 82 van deel II, boek III van het Burgerlijk Wetboek van de Democratische Republiek Congo.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest stelt, met verwijzing naar de vaststellingen van de eerste rechter,
vast dat verweerder als bediende in dienst van eiseres heeft gewerkt vanaf 20 april 1980;
dat eiseres [verweerder] op 11 juni 1999 een "tijdelijke arbeidsvrijstelling" ter kennis
heeft gebracht en de uitvoering van de arbeidsovereenkomst heeft geschorst; dat [verweerder] eiseres voor de Arbeidsrechtbank te Brussel heeft gedagvaard teneinde de ontbinding van de overeenkomst in het nadeel van eiseres te verkrijgen en haar te doen veroordelen tot betaling van een schadevergoeding, alsook van verschillende andere bedragen die hem krachtens de arbeidsovereenkomst verschuldigd zijn,
Vervolgens spreekt het bestreden arrest, met bevestiging van de beslissing van de eerste
rechter, de gerechtelijke ontbinding uit van de arbeidsovereenkomst tussen de partijen op
de datum van de gedinginleidende dagvaarding en veroordeelt het eiseres tot betaling, aan
verweerder, van 74.491,90 euro aan achterstallige lonen, alsook tot betaling van een schadevergoeding van 130.000 euro en van de gerechtelijke interest op die bedragen.
Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
" De Congolese wet is van toepassing op de verhoudingen tussen de partijen (...); het
Congolese Arbeidswetboek voorziet niet in de beëindiging van de arbeidsovereenkomst
op grond van gerechtelijke ontbinding. Voor zover het het [arbeids]hof en de partijen bekend is, bestaat er geen Congolese rechtspraak over die kwestie. Bijgevolg gaat de vennootschap ervan uit dat het Congolese Arbeidswetboek niet verwijst naar de algemene
wijzen waarop verbintenissen tenietgaan, zodat de arbeidsovereenkomst niet gerechtelijk
kan worden ontbonden. (...) Artikel 82 van boek III van het Burgerlijk Wetboek bevat een
bepaling waarvan de tekst identiek is aan die van artikel 1184 van het Belgisch Burgerlijk
Wetboek: 'In wederkerige contracten is de ontbindende voorwaarde altijd stilzwijgend begrepen, voor het geval dat een van de partijen haar verbintenis niet nakomt. In dit geval is
het contract niet van rechtswege ontbonden. De partij jegens wie de verbintenis niet is uitgevoerd, heeft de keus om ofwel de andere partij te noodzaken de overeenkomst uit te
voeren, wanneer de uitvoering mogelijk is, ofwel de ontbinding van de overeenkomst te
vorderen, met schadevergoeding. De ontbinding moet in rechte gevorderd worden, en aan
de verweerder kan, naar gelang van de omstandigheden, uitstel worden verleend'. De ar-
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beidsovereenkomst is een wederkerige overeenkomst en aangezien het Congolese Arbeidswetboek die wijze van beëindiging niet uitdrukkelijk uitsluit, (...), staat niets eraan in
de weg dat de gerechtelijke ontbinding gevorderd en verkregen wordt. Die redenering
wordt niet ontkracht door het feit dat het Arbeidswetboek bepaalde modaliteiten van beëindiging, zoals overmacht, vermeldt".
Grieven
De rechter die kennisneemt van een vordering die gegrond is op een bepaling van buitenlands recht, dient de betekenis en de draagwijdte van dat recht te bepalen. Dat onderzoek naar de inhoud van het buitenlands recht dient te gebeuren door inzonderheid rekening te houden met de interpretatie die aan dat recht in het land van oorsprong gegeven
wordt.
In het Congolese recht zijn de wijzen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst die
welke uitdrukkelijk en beperkend zijn bepaald in het Arbeidswetboek, met uitsluiting van
de in het Congolese Burgerlijk Wetboek bepaalde wijzen waarop verbintenissen tenietgaan: de werkgever kan de arbeidsovereenkomst alleen door opzegging beëindigen om
een geldige, in artikel 48 van het Arbeidswetboek opgesomde reden, en in geval van een
ernstige fout van de werknemer, zonder opzegging beëindigen overeenkomstig de artikelen 58 en 60 van het Arbeidswetboek.
De werknemer kan de overeenkomst, zonder reden, door opzegging beëindigen overeenkomstig artikel 50 van het Arbeidswetboek, en in geval van een ernstige fout van de
werkgever, zonder opzegging beëindigen overeenkomstig de artikelen 58 en 59 van het
Arbeidswetboek.
Voorts vermeldt het Congolese Arbeidswetboek uitdrukkelijk de beëindiging van de
overeenkomst met onderlinge overeenstemming (artikel 128, derde lid, 3°) en de beëindiging door overmacht (artikel 47, c).
Uit die bepalingen van het Arbeidswetboek volgt dat het initiatief voor de beëindiging,
in het Congolese recht, moet uitgaan van ten minste één van de partijen bij de overeenkomst. Artikel 62 van het Congolese Arbeidswetboek bepaalt daarenboven dat elke beëindiging van de overeenkomst door de initiatiefnemende partij schriftelijk ter kennis moet
worden gebracht van de andere partij. De rechter is bijgevolg niet bevoegd om de beëindiging uit te spreken door zich in de plaats van een partij te stellen en zelf het initiatief voor
de beëindiging te nemen. Hij mag alleen a posteriori onderzoeken of de partij die het initiatief voor de beëindiging heeft genomen, dat terecht heeft gedaan en daarbij de in het Arbeidswetboek voorgeschreven vormen en voorwaarden heeft nageleefd.
Het Congolese Arbeidswetboek bevat geen met artikel 32 van de Belgische wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten vergelijkbare bepaling, die uitdrukkelijk
de algemene wijzen waarop verbintenissen tenietgaan toepasselijk maken en die het de
rechter dus zou mogelijk maken om op grond van artikel 82 van deel II, boek III van het
Congolese Burgerlijk Wetboek (het equivalent, in Congolees recht, van artikel 1184 van
het Belgische Burgerlijk Wetboek) de gerechtelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst uit te spreken.
Het bestreden arrest verantwoordt zijn beslissing om de gerechtelijke ontbinding uit te
spreken van de arbeidsovereenkomst die de partijen bindt, derhalve niet naar recht (schending van de in het aanhef van het middel aangewezen bepalingen van het Arbeidswetboek
van de Democratische Republiek Congo en van artikel 82 van boek III van het Burgerlijk
Wetboek van de Democratische Republiek Congo).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de feitenrechter die de buitenlandse wet toepast, de draagwijdte ervan dient te bepalen door rekening te houden met de interpretatie die er-
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aan gegeven wordt in het land van oorsprong;
Overwegende dat het Hof de overeenstemming van de beslissing van de feitenrechter met die interpretatie nagaat;
Dat zij evenwel alleen kan kennisnemen van de schending van de buitenlandse
wet door middel van de verwijzingsregel;
Overwegende dat het middel, dat het arrest verwijt verschillende bepalingen
van het Arbeidswetboek en van het Burgerlijk Wetboek van de Democratische
Republiek Congo te schenden, de schending van de toepasselijke verwijzingsregel niet aanvoert;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
14 februari 2005 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Velu – Grotendeels andersluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste
advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en van Eeckhoutte.

Nr. 90
3° KAMER - 14 februari 2005

1º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - ONWETTIGHEID VAN HET KONINKLIJK
BESLUIT - GEVOLG.
2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - ONWETTIGHEID VAN HET KONINKLIJK
BESLUIT - GEVOLG.
3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WETTIGHEID
VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN - ONWETTIGHEID VAN HET KONINKLIJK BESLUIT
- GEVOLG.
1º, 2° en 3° De rechter die een verordenende bepaling, m.n. inzake werkloosheid, weigert
toe te passen omdat ze onwettig is wegens niet-naleving van een substantiële
vormvereiste, die bestaat in de vraag om advies aan de Raad van State, zonder dat de
aangevoerde hoogdringendheid was verantwoord, mag het geschil beoordelen uitsluitend
op grond van de verordenende bepaling zoals zij van toepassing was vóór de onwettig
geachte wijziging1. (Art. 7, §11, eerste lid Beslw. 28 dec. 1944; Art. 580, 2° Ger.W.; Art.
51, §1, tweede lid, 1° en vierde lid Werkloosheidsbesluit 25 nov. 1991)
(R.V.A. T. P.)

ARREST (vertaling)

1 Zie Cass., 13 maart 2000, A.R. S.98.0170.F, nr. 171; 25 nov. 2002, A.R. S.02.0016.F, nr. 627,
redenen; art. 51, §1 K.B. 25 nov. 1991, vóór en na de wijziging ervan bij K.B. 2 okt. 1992.
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(A.R. S.04.0147.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 26 mei 2004 is gewezen
door het Arbeidshof te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Het cassatiemiddel
Eiser voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 7, §11, eerste lid van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- artikel 580, 2° van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 51, inzonderheid §1, tweede lid, 1° en 4 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, zoals het oorspronkelijk van
toepassing was en zoals het voorkomt in de koninklijke besluiten van 29 juni 1992 en 2
oktober 1992, welke geen weerslag hebben op de oorspronkelijke tekst van het voormelde
tweede lid, 1° en vierde lid;
- voor zover nodig, artikel 52 van voormeld koninklijk besluit van 25 november 1991,
zoals het is gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 juni 1992.
Aangevochten beslissingen en redenen
De directeur van het werkloosheidsbureau heeft verweerder bij een op 17 november
1994 ter kennis gebrachte beslissing vanaf 20 oktober 1994 gedurende negenendertig weken uitgesloten van het recht op werkloosheidsuitkeringen (door de eerste rechter beperkt
tot zesentwintig weken), waarbij de directeur zijn beslissing grondt op het feit dat verweerder een passende beroepsopleiding zonder wettige reden heeft verlaten. Het arrest
verklaart het hoger beroep van verweerder gegrond, wijzigt het beroepen vonnis en vernietigt daarbij de beslissing van 17 november 1994.
Om aldus te beslissen, steunt het arrest op de volgende redenen:
"Artikel 51, eerste paragraaf [van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering], zoals het is gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2
oktober 1992, bepaalt dat:
'De werknemer die werkloos is of wordt wegens omstandigheden afhankelijk van zijn
wil wordt uitgesloten van het genot van de uitkeringen overeenkomstig de artikelen 52 tot
54.
Onder "werkloosheid wegens omstandigheden afhankelijk van de wil van de werknemer" wordt verstaan:
1° het verlaten van een passende dienstbetrekking zonder wettige reden;
2° het ontslag dat het redelijke gevolg is van een foutieve houding van de werknemer;
3° de weigering van een passende dienstbetrekking of het zich zonder voldoende rechtvaardiging niet aanmelden bij een werkgever [...];
4° het zich zonder voldoende rechtvaardiging niet aanmelden bij de bevoegde dienst
voor arbeidsbemiddeling of beroepsopleiding [...];
5° de weigering van de werkloze deel te nemen aan een begeleidingsplan hem voorgesteld door de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling of beroepsopleiding;
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6° de stopzetting of de mislukking van het in 5° bedoelde begeleidingsplan ten gevolge
van een [foutieve] houding van de werkloze'.
Het openbaar ministerie herinnert eraan in zijn advies dat het koninklijk besluit van 2
oktober 1992 onwettig is wegens miskenning van het wettelijk begrip 'hoogdringendheid'
als bedoeld in artikel 3, §1 van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad
van State. Het suggereert het [arbeids]hof derhalve om te verklaren dat het koninklijk besluit van 2 oktober 1992 niet van toepassing is op de oplossing van dit geschil en om bijgevolg het koninklijk besluit van 25 november 1991 toe te passen, vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 2 oktober 1992. Het [arbeids]hof van zijn kant wijst erop
dat de gevolgen van de vaststelling van onwettigheid voor zijn kennisneming van de zaak
[...] door de hoven en de rechtbanken op verschillende wijzen worden geïnterpreteerd. Het
Hof van Cassatie lijkt de oplossing aan te nemen die in deze zaak door het openbaar ministerie wordt voorgesteld (Cass., 25 november 2002, C.D.S. 2002, 113 en 114).
Het [arbeids]hof vraagt zich echter af hoe men kon oordelen dat de oorspronkelijke
tekst van een bepaling toepasselijk is, terwijl het bestuur in zijn beslissing toepassing
maakt van en verwijst naar de gewijzigde bepaling, die uitgerekend onwettig is wegens
miskenning van het wettelijk begrip 'hoogdringendheid' bedoeld in artikel 3, §1 van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State. Het arrest van het Hof van
Cassatie is wat dat betreft niet met redenen omkleed",
en op de volgende redenen:
"Die vraag heeft evenwel geen belang aangezien, zoals het openbaar ministerie in zijn
omstandig en goed gemotiveerd advies preciseert, de feitelijke situatie waarop [eiser] zijn
beslissing van 17 november 1994 steunt, met name het verlaten van een beroepsopleiding
zonder wettige reden, niet vermeld wordt in artikel 51 van het koninklijk besluit van 25
november 1991 vóór zijn wijziging bij het koninklijk besluit van 2 oktober 1992, noch in
artikel 51 van het koninklijk besluit van 25 november 1991, na zijn wijziging bij het koninklijk besluit van 2 oktober 1992. Er moet bijgevolg worden vastgesteld dat de administratieve beslissing van 17 november 1994 niet wettelijk gegrond is. Die beslissing moet
derhalve worden tenietgedaan. Het hoger beroep is dus gegrond".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Wanneer de directeur van het werkloosheidsbureau een werkloze uitsluit van het recht
op werkloosheidsuitkeringen en de werkloze het beroep instelt dat bedoeld wordt in artikel 7, §11, eerste lid van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, ontstaat er tussen eiser en de werkloze een geschil over
het recht op werkloosheidsuitkeringen voor de periode tijdens welke laatstgenoemde van
het genot van die uitkeringen is uitgesloten, een geschil waarover het arbeidsgerecht uitspraak moet doen krachtens artikel 580, 2° van het Gerechtelijk Wetboek.
In zoverre het arbeidshof beslist heeft dat het koninklijk besluit van 2 oktober 1992 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering onwettig is omdat het niet is voorgelegd aan het voorafgaand advies van de
afdeling wetgeving van de Raad van State, zonder dat de in de aanhef van het koninklijk
besluit aangevoerde hoogdringendheid verantwoord was, en uit die onwettigheid de nietigheid van de administratieve beslissing heeft afgeleid, had het arbeidshof bijgevolg het
geschil moeten beoordelen op grond van artikel 51, zoals het van toepassing was vóór de
wijziging bij het onwettig geachte koninklijk besluit van 2 oktober 1992.
Volgens het arrest heeft het arbeidshof zich afgevraagd hoe de oorspronkelijke versie
van een bepaling van toepassing kon zijn, wanneer de administratieve beslissing die bepaling heeft toegepast zoals zij was gewijzigd door een onwettig geacht koninklijk besluit.
Zo beslist het arrest op zijn minst impliciet dat het arbeidshof in dergelijk geval het ge-
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schil niet hoeft te beoordelen op grond van de bepaling zoals zij was opgesteld vóór de
wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 2 oktober 1992. Het arrest miskent bijgevolg
de mate waarin de zaak bij het arbeidsgerecht aanhangig is gemaakt (schending van de artikelen 7, §11, eerste lid van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en 580, 2° van het Gerechtelijk Wetboek) en schendt
daarenboven, aangezien het artikel 51, inzonderheid §1, tweede lid, 1° en vierde lid van
het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering,
weigert toe te passen, de laatstgenoemde bepaling, zowel in zijn oorspronkelijke vorm als
in die welke voorkomt in de koninklijke besluiten van 29 juni 1992 en 2 oktober 1992.
2. Tweede onderdeel
De eerste paragraaf, tweede lid, 1° van het oorspronkelijke artikel 51 van het koninklijk
besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, bepaalde dat
het verlaten van een passende dienstbetrekking zonder wettige reden één van de gevallen
was waarin de werkloosheid beschouwd moest worden als afhankelijk van de wil van de
werknemer. Datzelfde artikel 51 bepaalde in de eerste paragraaf, vierde lid, dat voor de
toepassing van dat artikel, " een beroepsopleiding en de stage bedoeld in het koninklijk
besluit nr. 230 van 21 december 1983 betreffende de stage en de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces, gelijkgesteld worden met een dienstbetrekking".
Het verlaten van een beroepsopleiding zonder wettige reden had aldus dezelfde gevolgen als het verlaten van een passende dienstbetrekking zonder wettige reden. De bepalingen bedoeld in het tweede lid, 1° en vierde lid van artikel 51, §1, zijn niet gewijzigd door
de koninklijke besluiten van 29 juni 1992 en 2 oktober 1992.
Het arrest, dat zegt dat het verlaten van een beroepsopleiding zonder wettige reden niet
is vermeld in artikel 51 van het koninklijk besluit van 25 november 1991, noch vóór noch
na het koninklijk besluit van 2 oktober 1992, en op grond daarvan beslist dat de administratieve beslissing van 17 november 1994 niet wettig gegrond is en bijgevolg vernietigd
moet worden, schendt aldus, door de toepassing ervan te weigeren, de bepalingen van artikel 51, §1, tweede en vierde lid van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, zowel in hun oorspronkelijke als in hun latere versie,
die door de koninklijke besluiten van 29 juni 1992 en 2 oktober 1992 niet is gewijzigd, en
schendt daarenboven artikel 52 van voormeld koninklijk besluit van 25 november 1991
betreffende de duur van de uitsluiting van de werkloosheidsuitkeringen, zoals gewijzigd
bij het koninklijk besluit van 29 juni 1992.

IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Overwegende dat, luidens artikel 7, §11, eerste lid van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, geschillen over rechten, ontstaan uit de werkloosheidsregeling, tot de bevoegdheid van
de arbeidsrechtbank behoren;
Dat, krachtens artikel 580, 2° van het Gerechtelijk Wetboek, de arbeidsrechtbank kennisneemt van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van
werknemers die voortvloeien uit de wetten en verordeningen inzake werkloosheid;
Overwegende dat de rechter over die geschillen uitspraak doet door op de hem
regelmatig voorgelegde feiten de rechtsregels toe te passen op grond waarvan hij
de vordering zal aannemen dan wel verwerpen, mits hij het recht van verdediging eerbiedigt en noch het voorwerp noch de grond van de vordering wijzigt;
Dat de rechter die kennisneemt van een geschil betreffende het recht op werk-
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loosheidsuitkeringen, de werkloze alleen in het recht op werkloosheidsuitkeringen kan herstellen als hij de verordenende bepalingen inzake werkloosheid naleeft;
Overwegende dat de rechter, die een verordenende bepaling weigert toe te passen omdat ze onwettig is wegens niet-naleving van een substantiële vormvereiste, die bestaat in de vraag om advies van de Raad van State, zonder dat de aangevoerde hoogdringendheid was verantwoord, het geschil hoort te beoordelen alleen op grond van de verordenende bepaling zoals zij van toepassing was vóór de
onwettig geachte wijziging;
Overwegende dat het arrest, dat beslist artikel 51, §1 van het koninklijk besluit
van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering, vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 2 oktober 1992, niet toe te passen, op
grond dat "[eiser] in zijn beslissing toepassing maakt van en verwijst naar de [bij
het koninklijk besluit van 2 oktober 1992] gewijzigde bepaling [van artikel 51,
§1], die [...] onwettig is wegens miskenning van het wettelijk begrip 'hoogdringendheid'", de in dat onderdeel aangegeven bepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 51, §1, eerste lid van het koninklijk besluit van 25 november 1991, zoals het oorspronkelijk was opgesteld, bepaalt dat de werknemer
die werkloos is of wordt wegens omstandigheden afhankelijk van zijn wil, uitgesloten wordt van het genot van de uitkeringen overeenkomstig de artikelen 52 tot
54, en in zijn tweede lid, 1°, bepaalt dat onder werkloosheid wegens omstandigheden afhankelijk van de wil van de werknemer, het verlaten van een passende
dienstbetrekking zonder wettige reden wordt verstaan;
Dat luidens artikel 51, §1, vierde lid van datzelfde besluit, zoals het oorspronkelijk van toepassing was, een beroepsopleiding en de stage bedoeld in het koninklijk besluit nr. 230 van 21 december 1983 betreffende de stage en de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces, voor de toepassing van dat artikel gelijkgesteld worden met een dienstbetrekking;
Overwegende dat uit die bepalingen volgt dat het verlaten van een beroepsopleiding zonder wettige reden hetzelfde gevolg heeft voor het recht van de werkloze op werkloosheidsuitkeringen als het verlaten van een passende dienstbetrekking zonder wettige reden;
Overwegende dat het arrest, om "de administratieve beslissing [van eiser],
[die] wettig niet gegrond is ", teniet te doen, oordeelt dat "de feitelijke situatie
waarop [eiser] zijn beslissing [...] heeft [...] gegrond, met name het verlaten van
een beroepsopleiding zonder wettige reden, [niet] vermeld wordt in artikel 51
van het koninklijk besluit van 25 november 1991 [...]", de oorspronkelijke versie
van dat artikel 51, §1, tweede lid, 1° en vierde lid, schendt;
Dat dit onderdeel in zoverre gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger beroep ont-
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vankelijk verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Gelet op artikel 1017, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
14 februari 2005 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 91
2° KAMER - 15 februari 2005

1º OPLICHTING - CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN - LISTIGE KUNSTGREEP BEGRIP.
2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - MISDRIJF - BEKLAAGDE VERDEDIGINGSMIDDEL - BESTAAN EN UITVOERING VAN EEN OVEREENKOMST - PREJUDICIEEL
GESCHIL - BEWIJSREGELS - OPLICHTING - MISDRIJF DAT GERICHT IS OP DE TOTSTANDKOMING VAN
DE OVEREENKOMST ZELF OF DIE TOTSTANDKOMING ALS RESULTAAT HEEFT - ART. 16 V.T.SV. TOEPASSELIJKHEID.
3º OPLICHTING - BEWIJS - BEWIJSVOERING - BEKLAAGDE - VERDEDIGINGSMIDDEL BESTAAN EN UITVOERING VAN OVEREENKOMST - PREJUDICIEEL GESCHIL - BEWIJSREGELS MISDRIJF DAT GERICHT IS OP DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST ZELF OF DIE
TOTSTANDKOMING ALS RESULTAAT HEEFT - ART. 16 V.T.SV. - TOEPASSELIJKHEID.
4º PREJUDICIEEL GESCHIL - STRAFZAKEN - BEWIJSVOERING - BESTAAN EN
UITVOERING VAN EEN OVEREENKOMST - OPLICHTING - MISDRIJF DAT GERICHT IS OP DE
TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST ZELF OF DIE TOTSTANDKOMING ALS RESULTAAT HEEFT

-

BEWIJSREGELS - ART. 16 V.T.SV. - TOEPASSELIJKHEID.
1º De listige kunstgreep van de oplichting kan erin bestaan zich zaken te laten afgeven in
uitvoering van een met die afgifte samengaande bedrieglijke overeenkomst die de dader
in werkelijkheid nooit wil uitvoeren1. (Art. 496 Sw.)
2º, 3° en 4° Artikel 16, eerste lid Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, dat
bepaalt dat de strafrechter, wanneer het misdrijf verband houdt met de uitvoering van
een overeenkomst waarvan het bestaan ontkend of waarvan de uitlegging betwist wordt,
zich gedraagt naar de regels van het burgerlijk recht bij zijn beslissing over het bestaan
van die overeenkomst of over de uitvoering ervan, houdt niet in, maar sluit zelfs uit dat
deze regel toepasselijk is wanneer het misdrijf gericht is op het totstandkomen van de
overeenkomst zelf of die totstandkoming als resultaat heeft2.
(B. T. D.)

1 Zie Cass., 11 juni 1986, A.R. 4964, nr. 635; 4 nov. 1986, A.R. 907, nr. 143.
2 Zie Cass., 14 dec. 1982, A.R. 7562, nr. 224; 24 sept. 1996, A.R. P.94.1072.N, nr. 326; 2 okt. 2001,
A.R. P.00.0133.N, nr. 514.
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ARREST

(A.R. P.04.1396.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 september 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
Eiser stelt in een memorie drie middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
(...)
2. Tweede middel
2.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de listige kunstgreep van de oplichting zoals bepaald in artikel 496 Strafwetboek erin kan bestaan zich zaken te laten afgeven in uitvoering
van een met die afgifte samengaande bedrieglijke overeenkomst die de dader in
werkelijkheid nooit wil uitvoeren;
Overwegende dat uit de bewoordingen van de telastlegging en uit de overwegingen van het arrest blijkt dat de appèlrechters eiser schuldig achten aan oplichting doordat hij, met het opzet zich dat bedrag toe te eigenen, verweerster ertoe
bracht hem geld te overhandigen als lening tegen een kwijtschrift dat hij ondertekende met de vervormde handtekening, welke bedoeld was de ontvangst van het
geld later te kunnen betwisten en de terugbetaling ervan te kunnen ontlopen;
Dat anders dan het onderdeel aanvoert, de rechters met deze redengeving hun
beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 16, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de strafrechter, wanneer het misdrijf verband houdt met de
uitvoering van een overeenkomst waarvan het bestaan ontkend of waarvan de
uitlegging betwist wordt, zich gedraagt naar de regels van het burgerlijk recht bij
zijn beslissing over het bestaan van die overeenkomst of over de uitvoering ervan; dat deze wetsbepaling niet inhoudt, maar zelfs uitsluit dat deze regel toepasselijk is wanneer het misdrijf gericht is op het totstandkomen van de overeenkomst zelf of die totstandkoming als resultaat heeft;
Dat het onderdeel dat uitgaat van een verkeerde rechtsopvatting betreffende de
uitlegging van artikel 16, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, faalt naar recht;
(...)
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OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
15 februari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. J. De Waele, Gent en T. Van Maldergem, Gent.

Nr. 92
2° KAMER - 15 februari 2005

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - UITSPRAAK WETTIG VERHINDERDE RECHTER - VERVANGING - BEVELSCHRIFT VAN DE VOORZITTER - INHOUD.
2º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE - UITSPRAAK - WETTIG VERHINDERDE RECHTER - VERVANGING - VOORWAARDE.
3º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - UITSPRAAK WETTIG VERHINDERDE RECHTER - VERVANGING - VOORWAARDE.
4º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - HOGER BEROEP TUSSENARREST WAARBIJ HET HOGER BEROEP ONTVANKELIJK VERKLAARD WORDT EN HET DEBAT
WORDT HEROPEND - VERWEER DAT VREEMD IS AAN DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET HOGER BEROEP
EN AAN DE OPPORTUNITEIT VAN DE HEROPENING VAN DE DEBATTEN - VERPLICHTING VAN DE
RECHTER.
5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - BEHANDELING BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN - ARTIKEL 14.3.C
I.V.B.P.R. - BERECHTING ZONDER ONREDELIJKE VERTRAGING - DOEL EN DRAAGWIJDTE GEVOLG.
6º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.3.C - BERECHTING
ZONDER ONREDELIJKE VERTRAGING - ART. 6.1 E.V.R.M. - BEHANDELING BINNEN EEN REDELIJKE
TERMIJN - DOEL EN DRAAGWIJDTE - GEVOLG.
1º Artikel 779, tweede lid Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat, wanneer een rechter
wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van een vonnis waarover hij mede heeft
beraadslaagd overeenkomstig artikel 778 van datzelfde wetboek, de voorzitter van het
gerecht een andere rechter kan aanwijzen om die rechter op het ogenblik van de
uitspraak te vervangen, noch artikel 149 van de Grondwet vereisen dat de voorzitter in
zijn bevelschrift de wettige verhindering omschrijft1.
2º en 3° Artikel 779 Gerechtelijk Wetboek, noch enige andere wettelijke bepaling schrijven
voor dat het vonnis of arrest moet vermelden dat een van de rechters die het uitspreekt,
een andere die mede over de zaak heeft beraadslaagd, vervangt of dient vast te stellen
dat deze laatste wettig verhinderd was om de uitspraak bij te wonen; die vervanging bij
de uitspraak kan blijken uit de andere processtukken, meer bepaald uit het bevelschrift
1 Cass., 16 juni 1999, A.R. P.98.0738.F, nr. 362.
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van de voorzitter van het gerecht dat de andere rechter aanwijst2.
4º Wanneer de appèlrechters bij tussenarrest het hoger beroep ontvankelijk verklaren en,
vooraleer verder recht te spreken, het debat heropenen, zijn zij ertoe niet gehouden
reeds in dat tussenarrest te antwoorden op een verweer dat vreemd is aan de
ontvankelijkheid van het hoger beroep en aan de opportuniteit van die heropening. (Art.
149 G.W. 1994)
5º en 6° Artikel 6.1 E.V.R.M., dat de behandeling binnen een redelijke termijn vereist, en
artikel 14.3.c I.V.B.P.R., dat de berechting zonder onredelijke vertraging vereist, hebben
dezelfde draagwijdte en hetzelfde doel, zodat de rechters, door de behandeling van de
zaak aan de eis van de redelijke termijn van artikel 6.1 E.V.R.M. te toetsen, deze meteen
ook getoetst hebben aan de eis van de berechting zonder onredelijke vertraging van
artikel 14.3.c I.V.B.P.R.
(D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.04.1457.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen onder I, III en IV zijn gericht tegen het arrest, op 22 februari 2001 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
De cassatieberoepen onder II, V en VI zijn gericht tegen het arrest, op 14 februari 2002 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
De eiser onder I en II stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie
is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
De overige eisers stellen geen middel voor.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Overwegende dat de eiser onder IV reeds eerder een cassatieberoep heeft ingesteld tegen het arrest van 22 februari 2001 welk het Hof bij arrest van 24 december 2002 niet ontvankelijk heeft verklaard;
Overwegende dat artikel 438 Wetboek van Strafvordering geen tweede cassatieberoep toelaat nadat een eerste verworpen werd;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
B. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat uit de processtukken en het arrest van 22 februari 2001 blijkt
dat het werd gewezen door de raadsheren die alle zittingen over de zaak bijgewoond hebben;
2 Cass., 30 nov. 1999, A.R. P.98.0353.N, nr. 638.
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Dat verder uit de processtukken en het arrest van 14 februari 2002 blijkt dat de
behandeling van de zaak na het tussenarrest van 22 februari 2001 dat eisers hoger beroep ontvankelijk verklaarde en de heropening van het debat beval, volledig werd hernomen;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat artikel 779, tweede lid Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat
wanneer een rechter wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van een vonnis waarover hij mede heeft beraadslaagd overeenkomstig artikel 778 van datzelfde wetboek, de voorzitter van het gerecht een andere rechter kan aanwijzen
om die rechter op het ogenblik van de uitspraak te vervangen;
Dat die wetsbepaling noch artikel 149 van de Grondwet vereisen dat de voorzitter in zijn bevelschrift de wettige verhindering omschrijft;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat voor het overige noch artikel 779 Gerechtelijk Wetboek
noch enige andere wettelijke bepaling voorschrijft dat het vonnis of arrest moet
vermelden dat een van de rechters die het uitspreekt, een andere die mede over
de zaak heeft beraadslaagd, vervangt noch dient vast te stellen dat deze laatste
wettig verhinderd was om de uitspraak bij te wonen; dat die vervanging bij de
uitspraak kan blijken uit de andere processtukken, meer bepaald, zoals hier, uit
het bevelschrift van de voorzitter van het gerecht dat deze rechter aanwijst;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
2.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het arrest van 22 februari 2001 het hoger beroep ontvankelijk verklaart en, vooraleer verder recht te spreken, het debat heropent teneinde
de partijen toe te laten over een aantal punten nader uitleg te verschaffen;
Dat de appèlrechters ertoe niet gehouden waren reeds in dat arrest te antwoorden op het in het middel bedoelde verweer dat vreemd is aan de ontvankelijkheid
van het hoger beroep en aan de opportuniteit van die heropening;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het artikel 6.1 E.V.R.M. dat de behandeling binnen een redelijke termijn en het artikel 14.3.c I.V.B.P.R. dat de berechtiging zonder onredelijke vertraging vereisen, dezelfde draagwijdte en doel hebben;
Overwegende dat de rechters door de behandeling van de zaak aan de eis van
de redelijke termijn van artikel 6.1 E.V.R.M. te toetsen, deze meteen getoetst
hebben aan de eis van de berechting zonder onredelijke vertraging van artikel
14.3.c IVBPR;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
2.3. Derde onderdeel
Overwegende dat het arrest met de in het onderdeel weergegeven redenen aan
de eisers geen bewijslast oplegt noch partijdig ten voordele van het openbaar mi-
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nisterie optreedt, maar enkel het verweer dat het recht van verdediging van de eisers door het tijdsverloop van de procedure is aangetast, als ongeloofwaardig
verwerpt;
Overwegende, voor het overige, dat het niet tegenstrijdig is te oordelen zoals
in het onderdeel weergegeven na in het arrest van 22 februari 2001 de heropening van het debat te hebben bevolen teneinde de partijen toe te laten nadere uitleg te verschaffen;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
C. Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
Overwegende dat, behoudens wat het arrest van 21 februari 2001 en de eiser
onder 4 betreft, de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissingen overeenkomstig de wet
zijn gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoepen.
15 februari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. L. J. Martens, Gent en D. Defrance, Gent.

Nr. 93
2° KAMER - 15 februari 2005

1º STRAF — VRIJHEIDSSTRAFFEN - TENUITVOERLEGGING - VEROORDEELDE
VREEMDELING - MINISTERIËLE MAATREGEL TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING MET HET OOG OP
DE VERWIJDERING UIT HET RIJK - AARD - GEVOLG.
2º VREEMDELINGEN - VEROORDEELDE VREEMDELING - MINISTERIËLE
MAATREGEL TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING MET HET OOG OP DE VERWIJDERING UIT HET

RIJK

- AARD - GEVOLG.
3º STRAF — VRIJHEIDSSTRAFFEN - TENUITVOERLEGGING - VEROORDEELDE
VREEMDELING - MINISTERIËLE MAATREGEL TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING MET HET OOG OP
DE VERWIJDERING UIT HET RIJK - WETTELIJKE HERHALING - GEVOLG.
4º HERHALING - ART. 56, TWEEDE LID SW. - VEROORDEELDE VREEMDELING VROEGERE VEROORDELING - TENUITVOERLEGGING - MINISTERIËLE MAATREGEL TOT VOORLOPIGE
INVRIJHEIDSTELLING MET HET OOG OP DE VERWIJDERING UIT HET RIJK - GEVOLG.
5º VREEMDELINGEN - VEROORDEELDE VREEMDELING - WETTELIJKE HERHALING
- VROEGERE VEROORDELING - TENUITVOERLEGGING - MINISTERIËLE MAATREGEL TOT VOORLOPIGE
INVRIJHEIDSTELLING MET HET OOG OP DE VERWIJDERING UIT HET RIJK - GEVOLG.
6º PREJUDICIEEL GESCHIL - PREJUDICIËLE VRAAG - ARBITRAGEHOF -
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DISCRIMINATIE - ARTT. 10 EN 11 GRONDWET - VERSCHIL IN BEHANDELING DAT NIET VOORTVLOEIT
UIT DE WET MAAR HET GEVOLG IS VAN EEN MINISTERIËLE MAATREGEL - VERPLICHTING VAN HET
HOF.
7º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - DISCRIMINATIE - ARTT. 10 EN 11
GRONDWET - VERSCHIL IN BEHANDELING DAT NIET VOORTVLOEIT UIT DE WET MAAR HET GEVOLG IS
VAN EEN MINISTERIËLE MAATREGEL - VERPLICHTING VAN HET HOF.
1º en 2° De voorlopige invrijheidstelling van een veroordeelde vreemdeling met het oog op
zijn verwijdering uit het Rijk is geen wijze van uitvoering van een vrijheidsstraf, maar een
ministeriële maatregel waardoor de strafuitvoering wordt geschorst en de verjaring van
de straf opnieuw loopt1.
3º, 4° en 5° Op het ogenblik dat de veroordeelde vreemdeling, die zijn straf nog niet
volledig heeft ondergaan, voorlopig in vrijheid wordt gesteld met het oog op zijn
verwijdering uit het Rijk, wordt hij niet definitief in vrijheid gesteld en gaat de termijn van
vijf jaar, bedoeld in artikel 56, tweede lid Strafwetboek voor de toepassing van de
wettelijke herhaling, niet in.
6º en 7° Het onderscheid in behandeling tussen, enerzijds, uitgewezen veroordeelde
vreemdelingen, die, ingevolge hun voorlopige invrijheidstelling met het oog op hun
verwijdering uit het Rijk, hun straf niet volledig ondergaan en, anderzijds, de
veroordeelden die niet het voorwerp uitmaken van een dergelijke maatregel, vloeit niet
voort uit artikel 56, tweede lid Strafwetboek, dat geen onderscheid maakt tussen
categorieën van veroordeelden, maar is het gevolg van een ministeriële maatregel,
waarvoor het Arbitragehof niet bevoegd is, zodat de op dit onderscheid gestoelde
prejudiciële vraag niet dient gesteld te worden. (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof)
(P. e.a.)

ARREST

(A.R. P.04.1598.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 29 oktober 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Beide eisers voeren in een memorie een afzonderlijk middel aan. De memorie
van eiser sub II wordt aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
(...)
B. Onderzoek van het middel van de eiser sub II
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 56, tweede lid Strafwetboek voor wettelijke herhaling
bij het plegen van een wanbedrijf vereist dat de veroordeelde een nieuw wanbe1 Zie Cass., 30 juni 2004, A.R. P.04.0784.F, nr. 367; Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van
vrijheidsstraffen en rechtspositie van gedetineerden, Larcier Brussel, 2002, 207.
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drijf pleegt voordat vijf jaren zijn verlopen sinds hij zijn straf heeft ondergaan of
sinds zijn straf is verjaard;
Overwegende dat de voorlopige invrijheidstelling geen wijze van uitvoering is
van een vrijheidstraf maar een ministeriële maatregel waardoor de strafuitvoering wordt geschorst en de verjaring van de straf opnieuw loopt;
Dat op het ogenblik dat de veroordeelde vreemdeling die zijn straf nog niet
volledig heeft ondergaan, voorlopig in vrijheid wordt gesteld met het oog op zijn
verwijdering uit het Rijk, hij niet definitief in vrijheid wordt gesteld en de termijn voor de toepassing van de wettelijke herhaling niet ingaat;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 56, tweede lid Strafwetboek, dat de vijfjarige termijn
voor de wettelijke herhaling laat ingaan op de dag waarop de veroordeelde zijn
straf heeft ondergaan of waarop die straf verjaard is, geen onderscheid maakt tussen categorieën van veroordeelden; dat het door de eiser opgeworpen onderscheid in behandeling van uitgewezen veroordeelden die aldus hun straf niet volledig ondergaan, niet voortvloeit uit voormelde wetsbepaling maar het gevolg is
van een ministeriële maatregel en waarvoor het Arbitragehof niet bevoegd is;
Dat de vraag niet wordt gesteld;
C. Ambtshalve onderzoek van beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
15 februari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. F. Scheerlinck, Gent en H. Rieder, Gent.

Nr. 94
2° KAMER - 15 februari 2005

REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — AARD VAN HET MISDRIJF - CORRECTIONALISERING
DOOR DE RAADKAMER - VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK - VEROORDELING VAN
BEKLAAGDE - AFWEZIGHEID VAN HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE EN DE BEKLAAGDE
- DEFINITIEVE BESLISSING OP STRAFGEBIED - HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ BURGERLIJKE RECHTSVORDERING AANHANGIG VOOR HET HOF VAN BEROEP - VASTSTELLING DOOR
HET HOF VAN BEROEP DAT HET MISDRIJF NIET VOOR CORRECTIONALISERING VATBAAR IS ONBEVOEGDHEIDSVERKLARING - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER EN ARREST IN KRACHT VAN
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- ONDERLINGE TEGENSTRIJDIGHEID – GEVOLG.

Er is grond tot regeling van rechtsgebied wanneer de raadkamer de beklaagde verwijst
naar de correctionele rechtbank na correctionalisatie van het misdrijf op grond van
verzachtende omstandigheden, de correctionele rechtbank deze beklaagde, bij
afwezigheid van hoger beroep van het openbaar ministerie en van de beklaagde, op
strafgebied definitief veroordeelt, en het hof van beroep, waarvoor, op het enkel hoger
beroep van de burgerlijke partij, enkel nog de burgerlijke rechtsvordering tegen de
beklaagde aanhangig is, zich later onbevoegd verklaart om van die burgerlijke
rechtsvordering kennis te nemen, op grond dat inmiddels gebleken is dat het door de
raadkamer gecorrecionaliseerde misdrijf niet voor correctionalisering vatbaar is, en zowel
de beschikking van de raadkamer als het arrest van het hof van beroep kracht van
gewijsde hebben, aangezien door de onderlinge tegenstrijdigheid tussen beide
beslissingen een geschil van rechtsmacht ontstaat die de rechtsgang belemmert; het Hof,
beslissend tot regeling van rechtsgebied, vernietigt het arrest van het hof van beroep in
zoverre het zich onbevoegd verklaart uitspraak te doen over de tegen de beklaagde
ingestelde burgerlijke rechtsvordering en verwijst de zaak naar het hof van beroep,
anders samengesteld1 2 3. (Art. 526 Sv.)
1 In deze zaak waren twee beklaagden betrokken, die beiden voor een identieke maar afzonderlijke
telastlegging, meer bepaald het misdrijf bepaald in artikel 406, eerste lid Strafwetboek, na
correctionalisering op grond van verzachtende omstandigheden, naar de correctionele rechtbank
werden verwezen. De correctionele rechtbank veroordeelde beide beklaagden op strafgebied en op
burgerlijk gebied. Eén van de twee beklaagden stelde hoger beroep in tegen alle beschikkingen van
het vonnis, daarin gevolgd door het openbaar ministerie wat de beslissing op de strafvordering betrof.
De tweede beklaagde tekende geen hoger beroep aan en het openbaar ministerie evenmin. De
burgerlijke partijen stelden evenwel ook hoger beroep in, zodat voor de beklaagde, voor wie de
beslissing van de eerste rechter op strafgebied niet werd aangevochten en definitief was, enkel nog de
tegen hem gerichte burgerlijke rechtsvorderingen voor de appèlrechters aanhangig waren. Na een
tussenarrest, waarbij een deskundige werd aangesteld, vulde het hof van beroep, precies op grond van
de bevindingen van de deskundige, de oorspronkelijke telastlegging aan met de verzwarende
omstandigheid, bedoeld in artikel 408 Strafwetboek, dat de feiten iemands dood ten gevolge hadden.
Het hof van beroep stelde daarop vast dat de feiten, onder hun nieuwe kwalificatie, niet vatbaar
bleken voor correctionalisering en verklaarde zich onbevoegd om kennis te nemen van deze feiten,
van de overige telastleggingen die daarmee samenhangend waren en van de daarop geënte burgerlijke
rechtsvorderingen. De assymetrische rechtstoestand ten aanzien van beide beklaagden geeft hier
aanleiding tot een dubbele regeling van rechtsgebied die leidt tot twee inhoudelijk onderscheiden
beslissingen. Wat betreft de beklaagde, die hoger beroep instelde op strafgebied en op burgerlijk
gebied en daarin, op strafgebied, gevolgd werd door het openbaar ministerie, volgt het Hof de
klassieke oplossing, waarbij de verwijzingsbeschikking van de raadkamer wordt vernietigd en de
zaak wordt verwezen naar de kamer van inbeschuldigingstelling. Wat betreft de beklaagde die geen
hoger beroep instelde, evenmin als het openbaar ministerie en ten aanzien van wie, op het enkel
hoger beroep van de burgerlijke partijen, alleen nog de tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen voor het hof van beroep aanhangig waren, vernietigt het Hof het arrest van het hof
van beroep in zoverre het zich onbevoegd verklaart uitspraak te doen over de tegen deze beklaagde
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen en verwijst het de zaak terug naar hetzelfde hof van beroep,
anders samengesteld. De appèlrechters hadden, wat deze beklaagde betreft, immers niet meer te
oordelen over de strafvordering, maar zij bleven bevoegd om kennis te nemen van de tegen deze
beklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvordering, gesteund op het door de eerste rechter definitief
bewezen verklaarde misdrijf, met dien verstande evenwel, dat de appèlrechters ook in dat geval nog
steeds gehouden zijn de juiste kwalificatie aan het misdrijf te geven (Cass., 17 nov. 1981, A.R. 6659,
nr. 180): zij zijn immers niet gebonden door de kwalificatie die op strafgebied definitief werd
aangenomen (zie Cass., 18 nov. 1986, A.R. 186, nr. 173 en de noot onder het arrest).
2 Zie Cass., 8 maart 1988, A.R. 2195, nr. 429, waar in voetnoot 1 gepreciseerd wordt dat ook als het
geschil van rechtsmacht enkel betrekking heeft op de burgerlijke rechtsvordering, het openbaar
ministerie een verzoek tot regeling van rechtsgebied kan indienen; 9 april 1997, A.R. P.97.0223.F, nr.
177; Contra: Cass., 23 okt. 1990, A.R. 4733, nr. 102.
3 In zijn arrest van 16 december 1968 (A.C. 1969, 379) oordeelde het Hof dat er geen
bevoegdheidsconflict bestaat tussen de beslissing van onbevoegdheid van het vonnisgerecht en de
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(Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen T. O. e.a.)

ARREST

(A.R. P.04.1673.N)

I. Bestreden beslissingen
De procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen verzoekt om regeling van rechtsgebied ingevolge:
- een beschikking, op 21 mei 2002 gewezen door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout.
- een arrest, op 24 november 2004 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebrach t.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Reden van het verzoek
De procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen licht in een verzoekschrift het verzoek toe. Dit verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt
daarvan deel uit.
IV. Feitelijke voorafgaanden
De raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout heeft D O en
R V E naar de correctionele rechtbank verwezen wegens de in het verzoekschrift
vermelde telastleggingen.
De Correctionele Rechtbank te Turnhout heeft bij vonnis van 18 juni 2003 beiden wegens die telastleggingen tot straf en in kosten veroordeeld en heeft op burgerlijk gebied deze beklaagden samen met de vrijwillig tussengekomen partijen
solidair tot schadevergoeding veroordeeld en onderzoeksmaatregelen bevolen.
Tegen dat vonnis stelden hoger beroep in:
- R V E tegen alle schikkingen ervan;
- het openbaar ministerie in zoverre het vonnis op strafgebied uitspraak doet
ten aanzien van R V E;
- G V, M V en L D; (burgerlijke partijen)
- de vrijwillig tussengekomen partijen.
Het hof van beroep heeft de kwalificatie van de telastlegging A tegen D O en
G tegen R V E, zijnde telkens het misdrijf bepaald in artikel 406, eerste lid Strafwetboek, aangevuld door de verzwarende omstandigheden bepaald in artikel 407
en 408 van hetzelfde wetboek aan te houden, met name dat de feiten verwondinverwijzingsbeschikking van de raadkamer "daar deze laatste vreemd is aan de burgerlijke
rechtsvordering". Uit dit arrest blijkt evenwel dat in die zaak de burgerlijke partij zich slechts ter
zitting van de correctionele rechtbank had gesteld. In het thans geannoteerde arrest ligt de situatie
anders, aangezien er ook reeds gestelde burgerlijke partijen voor de raadkamer waren verschenen: de
verwijzingsbeschikking heeft dus niet enkel betrekking op de strafvordering, maar ook op de erbij
horende burgerlijke rechtsvorderingen, hetgeen uiteindelijk leidt tot onderling tegenstrijdige
beslissingen omtrent de bevoegdheid.
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gen bedoeld in artikel 399 Strafwetboek en iemands dood ten gevolge gehad
hebben.
Het hof van beroep heeft geoordeeld dat het misdrijf bepaald in artikel 406,
eerste lid Strafwetboek, op het ogenblik van de feiten strafbaar was met levenslange opsluiting en thans strafbaar is met opsluiting van twintig tot dertig jaar.
Tevens heeft het geoordeeld dat die feiten op het ogenblik van de verwijzing
door de raadkamer voor geen correctionalisering vatbaar waren.
Het hof van beroep heeft op die grond geoordeeld dat het niet bevoegd is om
kennis te nemen van de telastleggingen A en G zoals aangevuld, van de overige
telastleggingen die daarmee samenhangend zijn en van de daarop geënte burgerlijke rechtsvorderingen.
V. Beslissing van het Hof
A. Ten aanzien van D O
Overwegende dat de beschikking van de raadkamer en het arrest van het hof
van beroep kracht van gewijsde hebben;
Dat hun onderlinge tegenstrijdigheid een geschil van rechtsmacht doet ontstaan dat de rechtsgang belemmert;
Overwegende dat bij afwezigheid van hoger beroep van het openbaar ministerie en de beklaagde, tegen deze laatste enkel de burgerlijke rechtsvorderingen
voor de appèlrechters aanhangig waren; dat de tegen de beklaagde door de eerste
rechter gewezen beslissing op strafgebied niet werd aangevochten en definitief
is;
Overwegende dat de appèlrechters in die omstandigheden niet meer te oordelen hadden over de strafvordering maar bevoegd bleven kennis te nemen van de
burgerlijke vordering gesteund op het door de eerste rechter bewezen verklaarde
misdrijf;
Dat er grond bestaat tot regeling van rechtsgebied op grond van artikel 526
Wetboek van Strafvordering;
B. Ten aanzien van R V E
Overwegende dat er tegen de beschikking van de raadkamer vooralsnog geen
rechtsmiddel openstaat en het arrest van het hof van beroep kracht van gewijsde
heeft;
Dat hun onderlinge tegenstrijdigheid een geschil van rechtsmacht doet ontstaan dat de procesgang belemmert;
Overwegende dat, zoals door het hof van beroep aangevuld met de verzwarende omstandigheid dat de feiten iemands dood ten gevolge gehad hebben en indien bewezen, de telastlegging G krachtens artikel 408 Strafwetboek thans strafbaar is met opsluiting van twintig tot dertig jaar; dat alhoewel deze straf lichter is
dan deze van levenslange opsluiting die ten tijde van de verwijzing van toepassing was, overeenkomstig artikel 2, derde lid, 2° Wet Verzachtende Omstandigheden, de feiten niet konden en nog steeds niet kunnen worden gecorrectionaliseerd;
Dat de raadkamer de correctionalisering van die feiten ten onrechte heeft be-
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slist;
Overwegende dat er samenhang lijkt te bestaan tussen de overige feiten en de
telastlegging G zoals aangevuld met de verzwarende omstandigheid als bedoeld
in artikel 407 Strafwetboek alsmede de overige telastleggingen waarvoor R V E
naar de correctionele rechtbank werd verwezen;
Overwegende dat er derhalve grond bestaat tot regeling van rechtsgebied overeenkomstig artikel 526 Wetboek van Strafvordering;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Beslissend tot regeling van rechtsgebied;
Ten aanzien van D O
Vernietigt het arrest, op 24 november 2004 gewezen door het Hof van Beroep
te Antwerpen in zoverre het zich onbevoegd verklaart uitspraak te doen over de
tegen de beklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, anders samengesteld;
Ten aanzien van R V E
Vernietigt de beschikking van 21 mei 2002 van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, die uitspraak doet over de regeling van de
rechtspleging in zoverre R V E naar de correctionele rechtbank wordt verwezen;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer
van inbeschuldigingstelling;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest en de gedeeltelijk vernietigde beschikking;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
15 februari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal.

Nr. 95
2° KAMER - 16 februari 2005

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BUITENVERVOLGINGSTELLING - HOGER BEROEP VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ - RECHTSPLEGING BEDOELD IN DE ARTT. 135 EN 235BIS SV. - VERZOEK TOT
OPENBAARHEID VAN HET DEBAT - DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID VAN DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWERPING - MOTIVERING.
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - PERSOON DIE DOOR DE BURGERLIJKE
PARTIJ IN DE ZAAK WORDT GEBRACHT - GEEN TENLASTELEGGING - VERHOOR VAN
DE PERSOON DOOR EEN ONDERZOEKSDIENST - REGELMATIGHEID.
3º GERECHTELIJKE POLITIE - VERKLARING AFGELEGD VOOR EEN
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POLITIEAMBTENAAR - GEEN EEDAFLEGGING - GEVOLG.
4º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - STRAFWET - STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE
RECHTSPERSOON - TOEPASSING OP MISDRIJVEN ONDER DE OUDE WET GEPLEEGD.
5º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — RECHTSPERSONEN - STRAFRECHTELIJKE
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE RECHTSPERSOON - TOEPASSING OP MISDRIJVEN ONDER DE OUDE
WET GEPLEEGD.
6º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - OP
CONCLUSIE - BEZWAREN - REDENGEVING.
7º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BEZWAREN - VASTSTELLING.
8º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING RECHTEN VAN DE MENS - EERLIJK PROCES - TOEPASSING.
9º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - EERLIJK PROCES - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE
RECHTSPLEGING - TOEPASSING.
10º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - BESLISSING - GEZAG VAN GEWIJSDE - VOORWAARDEN ARREST VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING.
11º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BESLISSING - ARREST VAN
BUITENVERVOLGINGSTELLING.
12º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING – ROEKELOOS EN TERGEND HOGER BEROEP VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING VAN DE BUITENVERVOLGINGGESTELDE
VERDACHTE.
13º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - ONDERZOEKSGERECHTEN KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ROEKELOOS EN TERGEND HOGER BEROEP VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING VAN DE BUITENVERVOLGINGGESTELDE
VERDACHTE.
14º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDEL CASSATIEBEROEP VAN EEN BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN EEN ARREST VAN
BUITENVERVOLGINGSTELLING.
1º De bevoegdheid die is toegekend aan de kamer van inbeschuldigingstelling door de artt.
135, §3, vijfde lid en 235bis, §4 Sv. om de opmerkingen van de procureur-generaal, de
burgerlijke partij en de inverdenkinggestelde in openbare terechtzitting te horen indien ze
op vraag van een partij daartoe beslist, is een discretionaire bevoegdheid; de kamer van
inbeschuldigingstelling moet bijgevolg de openbaarheid van de terechtzitting niet
bevelen, noch met redenen omkleden waarom zij niet op dergelijk verzoek is ingegaan1.
2º Uit de omstandigheid dat iemand die door de burgerlijke partij in de zaak wordt
1 Zie Cass., 28 april 1999, A.R. P.99.0315.F, nr. 246.
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betrokken niet door de onderzoeksrechter in verdenking werd gesteld, kan niet worden
afgeleid dat het verhoor van die persoon door een onderzoeksdienst door nietigheid zou
zijn aangetast.
3º Een verklaring afgelegd aan een politieambtenaar is geen getuigenis voor de rechtbank,
aangezien de persoon die wordt gehoord geen eed aflegt voor de rechter.
4º en 5° Het in art. 2 Sw. vastgelegde beginsel verbiedt elke veroordeling van een
rechtspersoon wegens misdrijven gepleegd vóór de inwerkingtreding, op 2 juli 1999, Wet
4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van
rechtspersonen2.
6º en 7° De wetgever heeft zich op de leden van de onderzoeksgerechten verlaten
teneinde te oordelen of er al dan niet voldoende bezwaren bestaan die door het
onderzoek zijn verkregen, om hetzij de verwijzing van de inverdenkinggestelde naar het
vonnisgerecht hetzij een beslissing van buitenvervolgingstelling te verantwoorden; geen
enkele wettelijke bepaling verplicht om de bezwaren te vermelden of de redenen op te
geven waarom die onvoldoende zijn geacht; wanneer een conclusie het feitelijk bestaan
van voldoende bezwaren betwist of aanvoert, antwoordt het onderzoeksgerecht bijgevolg
daarop door de onaantastbare vaststelling dat die bezwaren al dan niet bestaan3.
8º en 9° De onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de regeling van de rechtspleging
zijn, in de regel, niet onderworpen aan de voorschriften van art. 6.1 E.V.R.M.4
10º en 11° Behalve wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling verzachtende
omstandigheden of verschoningsgronden aanneemt of de wet haar de bevoegdheid
toekent om als vonnisgerecht over de grond van de zaak te oordelen, wijst ze arresten
die geen gezag van gewijsde hebben, zodat het O.M., na een arrest van
buitenvervolgingstelling de heropening van het onderzoek wegens nieuwe bezwaren kan
vorderen en de burgerlijke partij later ook een rechtsvordering voor de burgerlijke
gerechten kan instellen5.
12º en 13° Krachtens de artt. 159, 191 en 21 Sv. kan de kamer van inbeschuldigingstelling
de burgerlijke partij veroordelen tot het betalen van schadevergoeding aan de
inverdenkinggestelde wegens roekeloos en tergend hoger beroep tegen de beschikking
tot buitenvervolgingstelling te zijnen gunste6.
14º Het Hof werpt niet ambtshalve een middel op op het cassatieberoep van een
burgerlijke partij tegen een arrest van buitenvervolgingstelling7.
(S. T. DEXIA BANK N.V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1428.F)

I. Bestreden beslissing
2 Zie Cass., 3 okt. 2000, A.R. P.00.0432.N,nr 511 en noot 2; 26 feb. 2002, A.R. P.00.1034.N,
nr. 129; 30 april 2002, A.R. P.00.1767.N, nr. 263.
3 Cass., 23 mei 2001, A.R. P.01.0317.F, nr. 307, met concl. O.M.; 2 april 2003, A.R. P.03.0040.F,
nr. 221.
4 Cass., 10 april 2002, A.R. P.02.0058.F, nr. 219; 25 sept. 2002, A.R. P.02.0954.F, nr. 479; 2 april
2003, A.R. P.03.0040.F, nr. 221.
5 Cass., 2 april 2003, A.R. P.03.0040.F, nr. 221.
6 Cass., 4 sept. 2001, A.R. P.01.0524.N, nr. 439; 9 april 2002, A.R. P.00.1423.N, nr. 216 en
R.W. 2002-03, 1423 en de noot getekend L. DELBROUCK; 17 sept. 2002, A.R. P.01.0877.N, niet
gepubliceerd; 24 juni 2003, P.02.1685.N, nr. 374.
7 Cass., 10 dec. 1980 (voltallige zitting), A.R. 5918, A.C. 1980-81, nr. 219; 10 sept. 1996, A.R.
P.95.0842.N, nr. 299.
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 6 oktober 2004 is gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert zesendertig middelen aan in twee memories, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht. Eén enkel middel wordt aangevoerd in de memorie die op 31 december 2004 aan de griffie van het Hof
wordt bezorgd. Dit middel wordt in dezelfde bewoordingen hernomen, gevolgd
door vijfendertig andere middelen, in de aanvullende memorie die op 3 januari
2005 aan de griffie is bezorgd.
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep tegen het arrest van buitenvervolgingstelling
is gericht:
Over het eerste middel, dat gemeenschappelijk is aan de beide memories:
Overwegende dat eiseres op de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling van 15 september 2004 een conclusie heeft neergelegd met, onder de
vermelding "verzoek tot openbaarheid van de debatten", de verklaring dat zij
zonder advocaat op de terechtzitting verschijnt en dat wegens haar opleidingsniveau en grote emotionaliteit, de openbaarheid van de terechtzitting voor haar een
grote opluchting zou betekenen;
Overwegende dat het middel het arrest verwijt alleen maar vast te stellen dat
het debat met gesloten deuren werd gehouden, zonder dat het zich uitspreekt
over het voormelde verzoek tot openbaarheid;
Overwegende dat krachtens de artikelen 408, tweede lid en 413 van het Wetboek van Strafvordering, waarvan het middel de toepassing vraagt, het verzuim
van de rechter om uitspraak te doen over een verzoek van de belanghebbende
partij dat ertoe strekt om gebruik te maken van een bevoegdheid of een recht
door de wet verleend, aanleiding kan geven tot vernietiging;
Overwegende dat volgens de artikelen 135, §3, vijfde lid en 235bis, §4 van
voormeld wetboek, die eveneens door het middel worden aangevoerd, de kamer
van inbeschuldigingstelling in openbare terechtzitting, indien ze op verzoek van
een partij daartoe besluit, de opmerkingen van de procureur-generaal, de burgerlijke partij en de inverdenkinggestelde hoort;
Overwegende dat uit de bewoordingen zelf van de wet blijkt dat de bevoegdheid die hier aan de kamer van inbeschuldigingstelling is toegekend, een discretionaire bevoegdheid is; dat zij bijgevolg, in tegenstelling tot wat het middel aanvoert, niet verplicht is om op verzoek van een partij de openbaarheid van de terechtzitting te bevelen, noch met redenen moet omkleden waarom zij niet op dergelijk verzoek ingaat;
Dat de appèlrechters door het debat achter gesloten deuren verder te zetten, het
verzoek tot openbaarheid verwerpen en bijgevolg daarover uitspraak doen;

386

HOF VAN CASSATIE

16.2.05 - Nr. 95

Dat het arrest, bijgevolg, niet door een verzuim om uitspraak te doen in de zin
van artikel 408 van het Wetboek van Strafvordering, is aangetast;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel:
Overwegende dat, in zoverre eiseres aanvoert dat de filiaalhouder van het
bankkantoor waar de gecontesteerde geldopnamen werden verricht in verdenking
had moeten worden gesteld omdat hij volgens haar medeplichtig is aan de in haar
klacht bedoelde diefstallen, het middel voor het onderzoek waarvan feiten moeten worden nagegaan waarvoor het Hof van Cassatie niet bevoegd is, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, voor het overige, uit de omstandigheid dat een persoon door
de onderzoeksrechter niet in verdenking is gesteld niettegenstaande hij door de
burgerlijke partij in de zaak wordt betrokken, niet kan worden afgeleid dat het
verhoor van die persoon door een onderzoeksdienst, evenals de beschikking en
het arrest die hierop betrekking hebben, door nietigheid zouden zijn aangetast;
Dat een verklaring afgelegd aan een politieambtenaar geen getuigenis is voor
de rechtbank is, aangezien de persoon die wordt gehoord geen eed aflegt voor
een rechter;
Dat het middel, wat dat betreft, faalt naar recht;
Over het derde middel:
Dat het in artikel 2 van het Strafwetboek vastgelegde beginsel elke veroordeling verbiedt van een rechtspersoon wegens misdrijven die vóór de inwerkingtreding, op 2 juli 1999 van de Wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen werden gepleegd;
Dat het middel waarin het tegendeel wordt aangevoerd, faalt naar recht;
(...)
Over het éénendertigste, tweeëndertigste, drieëndertigste, vierendertigste, vijfendertigste en zesendertigste middel:
Overwegende dat, enerzijds, artikel 97 van de Grondwet, waarvan de schending door eiseres wordt aangevoerd, geen verband houdt met de grief volgens
welke het arrest haar conclusie niet beantwoordt;
Overwegende dat, anderzijds, uit de artikelen 128, 129, 130, 229 en 231 van
het Wetboek van Strafvordering volgt dat de wetgever zich op de leden van de
onderzoeksgerechten heeft verlaten teneinde te oordelen of er al dan niet voldoende bezwaren bestaan, die door het onderzoek zijn verkregen, om hetzij de
verwijzing van de inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht hetzij een beslissing van buitenvervolgingstelling te verantwoorden; dat geen enkele wettelijke
bepaling verplicht om de bezwaren te vermelden of de redenen op te geven waarom die onvoldoende zijn geacht;
Dat, bijgevolg, wanneer een conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren aanvoert of betwist, het onderzoeksgerecht daarop antwoordt door de onaantastbare vaststelling dat die bezwaren al dan niet bestaan;
Overwegende tenslotte dat de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de
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regeling van de rechtspleging, in de regel, niet onderworpen zijn aan de voorschriften van artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; dat behalve wanneer de kamer
van inbeschuldigingstelling verzachtende omstandigheden of verschoningsgronden aanneemt of de wet haar de bevoegdheid toekent om als vonnisgerecht over
de grond van de zaak te oordelen, zijn arresten wijst die geen gezag van gewijsde
hebben, zodat een arrest van buitenvervolgingstelling niet alleen het openbaar
ministerie in staat stelt de heropening van het onderzoek wegens nieuwe bezwaren te vorderen, maar de burgerlijke partij ook niet belet later een rechtsvordering voor de burgerlijke gerechten in te stellen;
Dat aldus, aangezien eiseres hoger beroep heeft kunnen instellen tegen de beschikking van buitenvervolgingstelling van de raadkamer, en zij haar middelen
opnieuw heeft kunnen aanvoeren voor het appèlgerecht en zelfs nog de mogelijkheid heeft om een rechtsvordering in te stellen na het arrest van buitenvervolgingstelling, kan het vermeende gebrek aan antwoord op haar appèlconclusie, op
zich het eerlijk karakter van het proces niet in het gedrang kan brengen;
Dat de middelen falen naar recht;
B. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing die eiseres tot
betaling van schadevergoeding veroordeelt aan de verweerders sub 2, 4 en 5:
(...)
Over het negenentwintigste middel:
Overwegende dat krachtens de artikelen 159, 191 en 212 van het Wetboek van
Strafvordering, de kamer van inbeschuldigingstelling de burgerlijke partij kan
veroordelen tot het betalen van schadevergoeding aan de inverdenkinggestelde
wegens roekeloos en tergend hoger beroep tegen de beschikking tot buitenvervolgingstelling te zijner gunste;
Dat artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek niet toepasselijk is op die vordering tot schadevergoeding;
Dat het middel waarin het tegendeel wordt aangevoerd, faalt naar recht;
Overwegende dat het Hof geen acht slaat of de faxberichten die op 15 februari
2005 ter griffie zijn ingekomen;
En overwegende dat, in tegenstelling tot wat eiseres aanvoert, het Hof niet
ambtshalve een middel opwerpt op het cassatieberoep van een burgerlijke partij
tegen een arrest van buitenvervolgingstelling;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
16 februari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met
opdracht – Advocaat: mr. Geinger.
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Nr. 96
2° KAMER - 16 februari 2005

1º CASSATIE — VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN
HET BELANG VAN DE WET - VORDERINGEN TOT VERNIETIGING - STRAFZAKEN VORDERING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL - ART. 441 SV. - VEROORDELEND VONNIS DAT
PROBATIEUITSTEL VERLEENT - GEEN BEPALING VAN DE DUUR VAN HET UITSTEL - VERNIETIGING EN
VERWIJZING.
2º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING — PROBATIEUITSTEL - GEEN BEPALING VAN DE DUUR VAN HET
UITSTEL - CASSATIE - VORDERING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL - VORDERING TOT
NIETIGVERKLARING - VERNIETIGING EN VERWIJZING.
3º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING — PROBATIEUITSTEL - DUUR - VERPLICHTING OM DE TERMIJN VAN
HET UITSTEL TE BEPALEN.
4º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING —
BEKLAAGDE EN VERDACHTE - VEROORDELING MET UITSTEL - PROBATIEUITSTEL - ONWETTIGHEID UITWERKINGEN.
1º en 2° Op de vordering van de procureur-generaal met toepassing van art. 441 Sv.,
vernietigt het Hof het in kracht van gewijsde gegane vonnis van de politierechtbank, dat
de beklaagde veroordeelt tot een gevangenisstraf met uitstel, waarbij de duur van het
uitstel niet is gepreciseerd, alsook tot een geldboete en een tijdelijke vervallenverklaring
van het recht tot sturen en verwijst het de zaak naar een andere politierechtbank1.
3º Aangezien de termijn van het uitstel van tenuitvoerlegging van een straf de bij de wet
bepaalde duur niet mag overschrijden, moet de beslissing waarbij het wordt toegestaan
de duur van dit uitstel bepalen2. (Art. 8, §1 Probatiewet 29 juni 1964)
4º De vernietiging wegens onwettigheid van het uitstel, welke maatregel gevolgen heeft
voor de tenuitvoerlegging van de straf, leidt, wegens de band tussen de strafmaat en de
maatregel, tot vernietiging van de gehele beslissing die zich over de straf uitspreekt3.
(Procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, inzake V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1658.F)

I. De vordering
De Procureur-generaal bij het Hof van Cassatie brengt een vonnis aan, dat in
strijd zou zijn met de wet, waarbij hij in de volgende bewoordingen de nietigverklaring vordert:
"Aan de tweede kamer van het Hof van Cassatie,
Ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten dat de
minister van Justitie hem bij brief van 10 december 2004, 6/CAN/03/775, gelast
heeft, overeenkomstig artikel 441 van het Wetboek van Strafvordering, bij het
Hof aangifte te doen van het in kracht van gewijsde gegaan vonnis, dat op 1
1 Cass., 22 jan. 2003, A.R. P.02.1505.F, nr. 47.
2 Cass., 15 maart 2000, A.R. P.99.1419.F, nr. 178.
3 Ibid.
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maart 2002 is gewezen door de Politierechtbank te Doornik, waarbij de genaamde H.V., geboren te ... op ..., tot een hoofdgevan-genisstraf van zes maanden is
veroordeeld, tot een geldboete van 1.239,47 € of een vervangende gevangenisstraf van twee maanden en tot een verval van het recht om gedurende zes maanden enig motorvoertuig te besturen is veroor-deeld, wegens onopzettelijk doden
door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg (A) en verlies van de controle over
zijn voertuig (C), alsook tot een geldboete van 1.983,15 € of een vervangende
gevangenisstraf van drie maanden en tot een verval van het recht om gedurende
twee maanden enig motorvoertuig te besturen, wegens dronkenschap aan het
stuur (B).
Voormeld vonnis verleent de beklaagde probatie-uitstel voor de tenuitvoerlegging van de hoofdgevangenisstraf mits naleving van voorwaarden - zestig uren
dienstverlening, ingaan op de uitnodigingen van de probatiecommissie en van de
probatieassistent en hun instructies opvolgen - zonder dat het evenwel de duur
van het uitstel bepaalt, ook al is 'een veroordeling met uitstel onwettig wanneer
de beslissing de duur van het uitstel niet preciseert' (Cass. 15 maart 2000, A.C.,
2000, nr. 178).
Aangezien het uitstel een bestanddeel is van de hoofdstraf, leidt de onwettigheid van de beslissing over het uitstel tot vernietiging van de volledige veroordeling.
Volgens de vaststellingen van het vonnis zijn de feiten op 8 november 2000
gepleegd in Komen-Warneton. De strafvordering liep tot 27 maart 2002, dag
waarop de veroordelende beslissing in kracht van gewijsde is gegaan. Maar wanneer op het uitzonderlijke rechtsmiddel van aangifte door de minister van Justitie, de veroordelende beslissing wordt vernietigd, dan kan de strafvordering opnieuw worden ingesteld, en begint de verjaringstermijn opnieuw te lopen vanaf
het arrest van nietigverklaring.
Om die redenen vordert de ondergetekende procureur-generaal dat aan het Hof
moge behagen het aangegeven vonnis te vernietigen, in zoverre het de hierboven
aangehaalde straffen uitspreekt, te bevelen dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing, en de zaak naar een andere politierechtbank te verwijzen.
Brussel, 14 december 2004,
Voor de procureur-generaal,
de advocaat-generaal,
(get.: Raymond Loop)".
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het aangebrachte vonnis H.V. veroordeelt wegens onopzettelijk doden (telastlegging A) en overtreding van artikel 8.3, tweede lid van het
Wegverkeersreglement (telastlegging C), tot een gevangenisstraf met uitstel
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waarvan de duur niet is bepaald, alsook tot een geldboete en een tijdelijke vervallenverklaring van het recht tot sturen;
Overwegende dat, aangezien de duur ervan bij wet is bepaald, de termijn van
het uitstel van tenuitvoerlegging van een straf moet worden bepaald door de beslissing waarbij het uitstel wordt verleend;
Dat het uitstel een maatregel is die zijn weerslag heeft op de tenuitvoerlegging
van de hoofdstraf zodat de onwettigheid ervan, wegens de band tussen de strafmaat en de maatregel, leidt tot vernietiging van de gehele beslissing over de
straf; dat de schuldigverklaring daarentegen niet zelf kan worden vernietigd, aangezien de aangeklaagde onwettigheid ermee geen verband houdt;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Gelet op artikel 441 van het Wetboek van Strafvordering,
Vernietigt het vonnis van 1 maart 2002 in zoverre het uitspraak doet over de
gehele straf die aan H.V. wegens de telastleggingen A en C wordt opgelegd en
uitspraak doet over de bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot hulp aan slachtoffers
van opzettelijke gewelddaden die gepaard gaat met de veroordeling wegens
voormelde telastleggingen; die vernietiging schaadt de veroordeelde niet;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Politierechtbank te Bergen.
16 februari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal.

Nr. 97
1° KAMER - 17 februari 2005

1º VORDERING IN RECHTE - ONDERWERP - AMBTSHALVE WIJZIGING DOOR DE
RECHTER.
2º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - VORDERING IN RECHTE - ONDERWERP - AMBTSHALVE
WIJZIGING DOOR DE RECHTER.
1º en 2° Krachtens het beschikkingsbeginsel kan de rechter het onderwerp van de
vordering niet ambtshalve wijzigen door het ofwel aan te vullen ofwel een eis door een
andere te vervangen1. (Art. 1138, 2° Ger.W.)
(BANQUE BELGOLAISE N.V. e.a. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0423.F)
1 Cass., 20 feb. 2002, A.R. P.01.1045.F, nr. 122.
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 14 maart 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiseressen voeren twee middelen aan.
Het eerste luidt als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 702, 3°, 807, 1042 en 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek;
- het artikel 54 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, ingevoerd bij de wet van 3 juli 1969 (hierna B.T.W.-Wetboek), welk artikel 54 is gewijzigd
bij de wet van 27 december 1977;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- het artikel 149 van de Grondwet;
- het algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, neergelegd in de artikelen
807 en 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van verweerder gegrond, doet het beroepen vonnis van 4 april 1986 teniet en verklaart de oorspronkelijke vorderingen niet gegrond.
Het beslist aldus op de volgende gronden:
"T.I.A.C. poogt voor de uitvoer vrijstelling van B.T.W. te krijgen op basis van de facturen waarvan zij, althans vandaag, weet dat zij betrekking hebben op een niet bestaande
uitvoer en verband houden met een omvangrijke B.T.W.-ontduiking. De eerste rechter
heeft haar dat recht toegekend. De administratie betwist die beslissing.
De administratie betoogt terecht dat het voldoende is dat wordt aangetoond dat T.I.A.C.
niet aan de door haar aangevoerde vrijstellingsvoorwaarden voldoet opdat de B.T.W. op
de door T.I.A.C. opgemaakte facturen niet in aanmerking zou kunnen komen voor teruggave, wat de dwangbevelen verantwoordt. Kwade trouw of bedrieglijke verstandhouding
hebben geen invloed op de beslechting van het geschil.
De B.T.W. is verschuldigd zodra de factuur wordt opgemaakt op grond van de door artikel 54 van het B.T.W.-wetboek ingevoerde fictie.
(...)
T.I.A.C. brengt het B.T.W.-bedrag dat op de facturen van Vidéophone staat, in aftrek
en doet, op basis van de onjuiste facturen die zij opmaakt en die bestemd zijn voor de
door V. gecontroleerde Luxemburgse vennootschappen, alsook op basis van valse vervoerbewijzen, die door oplichters zijn bezorgd, pogingen om vrijstelling van B.T.W. te
verkrijgen voor intracommuntaire export.
T.I.A.C. heeft de facturen opgemaakt voor de producten die op die facturen vermeld
staan. Zij is dus krachtens artikel 54 B.T.W. verschuldigd op die facturen.
Zij kan daarvoor vrijstelling krijgen, in zoverre zij aantoont dat de gefactureerde pro-
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ducten bestemd zijn voor de export.
Niet alleen slaagt zij er niet in de uitvoer van de producten aan te tonen, wat nochtans
een vereiste is om die vrijstelling te verkrijgen, maar bovendien verklaart zij dat er nooit
uitvoer heeft plaatsgevonden en dat de papieren die voornoemde export bewijzen, vals
zijn.
Zij beroept zich evenwel op haar goede trouw.
Artikel 54 van het B.T.W.-wetboek geldt echter niet enkel in het geval van kwade
trouw. Het is voldoende een factuur op te maken opdat de B.T.W. verschuldigd zou zijn
op de gefactureerde producten, behoudens vrijstelling.
Voor de toepassing van de regels van het B.T.W.-wetboek is het evenwel voldoende dat
de administratie aantoont dat de door T.I.A.C. aangevoerde vrijstellingsvoorwaarden niet
vervuld zijn opdat laatstgenoemde zich niet zou kunnen beroepen op de vrijstelling van
B.T.W. op de door haar opgemaakte facturen.
T.I.A.C. toont niet aan dat zij in de voorwaarden verkeert om vrijstelling van B.T.W. te
krijgen voor de door haar aan de Luxemburgse vennootschappen gefactureerde producten,
aangezien die producten nooit zijn uitgevoerd.
De uitoefening van het recht op aftrek waarvan sprake is in de 6e richtlijn 77/388/EEG
van de Raad van 17 mei 1977 strekt zich niet uit tot de belasting die uitsluitend verschuldigd is omdat zij vermeld wordt op een factuur (arrest Genius, Arr. H.v.J., 13 december
1989).
De omstandigheid dat oplichting, waarvan T.I.A.C. beweert het slachtoffer te zijn geweest, er de oorzaak van is dat geen uitvoer heeft plaatsgehad, heeft geen invloed op de
beslechting van het geschil.
Het recht stemt hierin trouwens overeen met de billijkheid. Er is geen enkele reden
waarom de Belgische Staat en dus de Belgische burger zou moeten opdraaien voor de ongewenste gevolgen van het commerciële risico dat verbonden was aan het door T.I.A.C.
aan haar klanten voorgestelde financiële product. De door haar gedane betalingen zijn geschied naar aanleiding van dit financiële product, zonder dat er enige passende controle
was op de werkelijkheid van de door haar persoonlijk gefactureerde handelingen. Zij baseerde zich daarvoor op valse facturen die waren opgemaakt door haar klanten die oplichters bleken te zijn en van wie zij het slachtoffer beweert te zijn geweest.
De tekst van artikel 54 is formeel. Een ieder die een bedrag aanrekent als B.T.W.,
wordt schuldenaar van die belasting op het tijdstip van het uitreiken van de factuur. Vergeefs betoogt T.I.A.C. dat zij haar facturen zonder B.T.W. heeft opgemaakt. Het bedrag
van de B.T.W. staat weliswaar niet vermeld op de voor de export bestemde facturen, maar
T.I.A.C. heeft op die facturen alsook op de erbij gevoegde stukken het bedrag van de
B.T.W. aangerekend teneinde de terugbetaling ervan te verkrijgen. Artikel 54 van het
B.T.W.-wetboek moet derhalve zonder voorbehoud op T.I.A.C. worden toegepast".
Grieven
1. Eerste onderdeel
(1) Zowel de oorspronkelijke vorderingen van T.I.A.C. als de vorderingen die de eiseressen en verweerder in hoger beroep hebben ingesteld, hadden betrekking op de vraag of
T.I.A.C. het recht had de B.T.W. en de bijzondere heffingen op de luxeartikelen die door
de b.v.b.a. Vidéophone van april tot december 1984 aan T.I.A.C. waren gefactureerd, in
aftrek te brengen of zich te doen teruggeven.
De eerste oorspronkelijke vordering van T.I.A.C. die was ingesteld bij een op 19 februari 1985 aan verweerder betekend exploot en die was vervolledigd door op 23 juli en 26
december 1985 in de zaak A.R. nr. 2.929 neergelegde aanvullende conclusies, strekte er-
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toe "voor recht te horen zeggen dat (T.I.A.C.) de B.T.W. en de bijzondere heffingen, ten
bedrage van in totaal 179.197.803 frank, op de haar door de b.v.b.a. Vidéophone van april
tot december 1984 gefactureerde luxeartikelen terecht heeft afgetrokken in haar maandelijkse B.T.W.-aangiftes; (verweerder) te doen veroordelen om aan (T.I.A.C.) het door
(verweerder) op die dag ten onrechte achtergehouden bedrag van 173.883.697 frank, te
betalen; (verweerder) te doen veroordelen tot betaling van de moratoire interest tegen de
wettelijke rentevoet van één pct. per mand op de onverschuldigd achtergehouden bedragen (...); (verweerder) te doen veroordelen tot betaling van de gerechtelijke interest (...)".
De tweede oorspronkelijke vordering van T.I.A.C. die was ingesteld bij verzet tegen het
op 7 november 1985 in de zaak AR. Nr. 21.241 aan verweerder betekende dwangbevel,
strekte ertoe "het op 28 oktober 1985 aan (T.I.A.C.) (...) ter kennis gebrachte dwangbevel
tot betaling van het B.T.W. -bedrag van 179.197.903 frank, een geldboete van
187.654.796 frank en verwijlinterest ten bedrage van 4.025.193 frank (...), nietig te doen
verklaren".
In hun appèlconclusie betoogden de eiseressen "dat uit de voorafgaande gedachtegang
volgt dat (T.I.A.C.) wel degelijk het recht had om, zoals zij gedaan heeft, de B.T.W. en de
bijzondere heffingen, ten bedrage van in totaal 179.197.803 frank, op de haar door de
b.v.b.a. Vidéophone van april tot december 1984 gefactureerde luxeartikelen, in aftrek te
brengen en de teruggave ervan te verkrijgen" en derhalve verzochten zij het hof van beroep om het beroepen vonnis van 4 april 1986, dat de oorspronkelijke vorderingen van
T.I.A.C. volledig had toegewezen, in zijn geheel te bevestigen.
In zijn appèlconclusie verzocht verweerder van zijn kant het hof van beroep om het hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren, het vonnis a quo van 4 april 1986 te wijzigen en, in hoger beroep in de zaak AR. nr. 2.929 "voor recht te zeggen dat (T.I.A.C.) het
B.T.W.-wetboek en de uitvoeringsbesluiten ervan heeft overtreden door de belasting over
de toegevoegde waarde en de bijzondere heffingen, ten bedrage van in totaal 179.197.903
frank, op de haar door de b.v.b.a. Vidéophone van april tot december 1984 gefactureerde
luxeartikelen, in aftrek te brengen in haar periodieke B.T.W.-aangiftes" en "derhalve
(T.I.A.C.) te doen veroordelen om (aan verweerder) het bedrag van 179.197.903 frank te
betalen, zijnde het totaalbedrag van de door (T.I.A.C.) ten onrechte gedane aftrekverrichtingen (...)" en, in hoger beroep in de zaak A.R. nr. 14.241, "het door (T.I.A.C.) tegen het
dwangbevel gedane verzet ontvankelijk maar niet gegrond te verklaren". (2) De rechter
mag de door de partijen aangevoerde redenen alleen ambtshalve door andere vervangen,
indien hij noch het onderwerp noch de oorzaak van de vordering wijzigt (artikelen 702,
3°, 1042 en 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek) en hij zodoende het recht van verdediging van de partijen eerbiedigt (algemeen beginsel van het recht van verdediging).
Door te verklaren dat "T.I.A.C. voor de uitvoer vrijstelling van B.T.W. poogt te krijgen
op basis van de facturen waarvan zij althans vandaag, weet dat zij betrekking hebben op
een niet bestaande uitvoer en verband houden met een omvangrijke B.T.W.-ontduiking.
De eerste rechter heeft haar dat recht toegekend. De administratie betwist die beslissing",
wijzigt het arrest het onderwerp en de oorzaak van de oorspronkelijke vorderingen van
T.I.A.C. en van de door de eiseressen in hoger beroep ingestelde vordering, aangezien uit
de supra sub (1) weergegeven overwegingen blijkt dat noch T.I.A.C. noch de eiseressen
met die vorderingen B.T.W.-vrijstelling op de litigieuze export wilden verkrijgen, maar
enkel voor recht wilden doen zeggen dat T.I.A.C. wel degelijk het recht had om, zoals zij
gedaan heeft, de B.T.W. en de bijzondere heffingen op de luxeartikelen die haar door de
b.v.b.a. Vidéophone van april tot december 1984 waren gefacgtureerd, in aftrek te brengen en zich te doen teruggeven door verweerder.
In zoverre het arrest beslist dat "de administratie terecht betoogt dat het voldoende is
dat wordt aangetoond dat T.I.A.C. niet aan de door haar aangevoerde vrijstellingsvoorwaarden voldoet opdat de B.T.W. op de door T.I.A.C. opgemaakte facturen niet in aan-
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merking zou kunnen komen voor teruggave, wat de dwangbevelen verantwoordt", wijzigt
het daarenboven het onderwerp en de oorzaak van de door verweerder in hoger beroep ingestelde vordering, aangezien uit de supra sub (1) weergegeven overwegingen blijkt dat
die vordering enkel strekte tot verwerping van het recht op teruggave van de B.T.W. en
van de speciale heffingen op de door de b.v.b.a. Vidéophone van april tot december 1984
aan T.I.A.C. gefactureerde luxeartikelen, en dat derhalve de verwerping van het recht op
teruggave van de B.T.W. en van de bijzondere heffingen op de door T.I.A.C. aan de buitenlandse kopers gefactureerde luxeartikelen niet het onderwerp of de oorzaak van die
vordering was.
Zodoende heeft het arrest op onwettige wijze het onderwerp en de oorzaak van de oorspronkelijke vorderingen van T.I.A.C. en van de door de eiseressen en verweerder in hoger beroep ingestelde vorderingen gewijzigd (schending van de artikelen 702, 3°, 1042 en
1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek) en, doordat het de eiseressen niet de gelegenheid
heeft gegeven verweer te voeren over de aldus gewijzigde vorderingen, heeft het hun
recht van verdediging geschonden (schending van het algemeen beginsel van het recht
van verdediging).
Door het onderwerp en de oorzaak van de vorderingen van de partijen aldus te wijzigen, doet het arrest bovendien uitspraak over niet gevorderde zaken (schending van de artikelen 702, 3°, 807, 1042 en 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek, en van het in het
middel vermelde algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, dat is neergelegd in de artikelen 807 en 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek).
(3) Ten slotte volgt uit de supra sub (1) weergegeven bewoordingen van de derde conclusie, die T.I.A.C. op 26 december1985 heeft neergelegd, van het door T.I.A.C. op 7 november 1985 aan verweerder betekende verzet tegen het dwangbevel, en van de hoofdconclusie van de eiseressen in hoger beroep, dat de oorspronkelijke vorderingen van
T.I.A.C. en de door de eiseressen in hoger beroep ingestelde vordering enkel ertoe strekten recht op aftrek te krijgen, alsook, derhalve, de teruggave van de B.T.W. en van de bijzondere heffingen op de door de b.v.b.a. Vidéophone van april tot december 1984 aan
T.I.A.C. gefactureerde luxeartikelen.
Door te oordelen dat "T.I.A.C. voor de uitvoer vrijstelling van B.T.W. poogt te krijgen
(...)", beslist het arrest dat de voormelde processtukken vermeldingen bevatten die daarin
niet voorkomen, aldus daaraan een uitlegging geeft die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en derhalve de bewijskracht ervan miskent (schending van de artikelen
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).
Bovendien volgt uit de hierboven sub (1) weergegeven bewoordingen van de hoofdconclusie van verweerder in hoger beroep dat verweerders weigering tot teruggave enkel betrekking heeft op de B.T.W. en de bijzondere heffingen op de door de b.v.b.a. Vidéophone van april tot december 1984 aan T.I.A.C. gefactureerde luxeartikelen.
Door te oordelen dat de door laatstgenoemden geweigerde teruggave betrekking heeft
op "de B.T.W. op de door T.I.A.C. (aan de buitenlandse kopers) geadresseerde facturen",
beslist het arrest dat voormelde processtukken vermeldingen bevatten die daarin niet
voorkomen, daaraan aldus een uitlegging geeft die onverenigbaar is met de bewoordingen
ervan en derhalve de bewijskracht ervan miskent (schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel:
Eerste onderdeel:
Overwegende dat de vorderingen van de vennootschap T.I.A.C. ertoe strekten,
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enerzijds, voor recht te doen zeggen dat die vennootschap de belasting over de
toegevoegde waarde en de bijzondere heffingen, ten bedrage van 179.197.803
frank, op de haar door een zekere vennootschap Vidéophone van april tot december 1984 gefactureerde producten, terecht had afgetrokken in haar maandelijkse
B.T.W.-aangiftes, verweerder te doen veroordelen om haar het door laatstgenoemde ten onrechte achtergehouden bedrag van 173.883.697 frank te betalen,
benevens de moratoire en de gerechtelijke interest, te doen betalen en, anderzijds, het dwangbevel dat door verweerder aan de vennootschap T.I.A.C. was betekend tot betaling van 179.197.803 frank, benevens de geldboeten en de moratoire interest, nietig te doen verklaren;
Dat verweerder zelf, appellant, voor het hof van beroep de appèlrechters erom
verzocht voor recht te doen zeggen dat de vennootschap T.I.A.C. het B.T.W.wetboek en de uitvoeringsbesluiten ervan had overtreden door de belasting over
de toegevoegde waarde en de bijzondere heffingen ten bedrage van 179.197.803
frank, op de haar door de vennootschap Vidéophone van april tot september
1984 gefactureerde artikelen in aftrek te brengen in haar periodieke B.T.W.-aangiftes, alsook om het verzet tegen voormeld dwangbevel niet gegrond te verklaren;
Overwegende dat het arrest vermeldt dat de vennootschap T.I.A.C. voor de uitvoer vrijstelling van B.T.W. poogt te krijgen "op basis van de facturen waarvan
zij, althans vandaag, weet dat zij betrekking hebben op een niet bestaande uitvoer" en de beslissing van de eerste rechter teniet doet op grond van de overweging dat de vennootschap T.I.A.C. niet voldoet aan de voorwaarden "om vrijstelling van B.T.W. te krijgen op de door haar gefactureerde producten";
Dat het arrest, aangezien het aldus het onderwerp van de vorderingen van de
vennootschap T.I.A.C. wijzigt, artikel 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek
schendt;
Dat, in zoverre, het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging van de beslissing waarbij het arrest uitspraak
doet over het hoger beroep van verweerder leidt tot de vernietiging van de beslissing waarbij het uitspraak doet over de vordering tot terugbetaling, door de eiseressen, van het bedrag dat hun door verweerder is betaald wegens de gedwongen
tenuitvoerlegging van het beroepen vonnis;
En overwegende dat de eiseressen belang erbij hebben dat het arrest bindend
zou worden verklaard voor de te dien einde voor het Hof in de zaak opgeroepen
partijen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat arrest het hoger beroep
en de dagvaarding tot bindendverklaring van het arrest ontvankelijk verklaart;
Verklaart dit arrest bindend voor C. J. S. in de hoedanigheid van vereffenaar
van de naamloze vennootschap Trade & Industry Acceptance Corporation (Belgium), alsook voor W. C., P.B., H. J. en Y. J., in de hoedanigheid van bestuurders van die vennootschap;
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Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
17 februari 2005 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Simont en T'Kint.

Nr. 98
1° KAMER - 17 februari 2005

1º BESLAG — BEWAREND BESLAG - VERLOF VAN DE BESLAGRECHTER - VOORLOPIGE
TENUITVOERLEGGING VAN EEN VONNIS - BEGRIP.
2º BESLAG — BEWAREND BESLAG - OPHEFFING - BESLAGENE - SCHADE VERGOEDING - VOORWAARDE.
1º Een met verlof van de beslagrechter gelegd bewarend beslag is geen voorlopige
tenuitvoerlegging van een vonnis in de zin van art. 1398 Ger.W. (Art. 1413 Ger.W.)
2º Teneinde van de beslaglegger vergoeding te krijgen van de wegens het beslag geleden
schade, dient de beslagene aan te tonen dat de beslaglegger een fout heeft begaan
ofwel door bewarend beslag te leggen ofwel door het in stand te houden1.
(DISTRIBOIS N.V. T. ZURICH N.V. e.a..)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0475.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op .6 mei 2003 gewezen door het
Hof van Beroep te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert twee middelen aan. Ze zijn gesteld als volgt:
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1029, 1398, inzonderheid tweede lid, 1413, 1414, 1415, 1419, 1447,
1448, 1449 en 1450 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
1 G. DE LEVAL, Traité des saisies, Rechtsfaculteit Luik, 1988, p. 361, nr. 193.
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Met wijziging van het beroepen vonnis verwerpt het arrest de tegenvordering die eiseres tegen de verweersters had ingesteld en die strekte tot vergoeding van de schade ten gevolge van het bewarend beslag onder derden dat de eerste verweerster had gelegd in handen van de vennootschap Nown Verzekeringen.
Het baseert zicht daartoe op de volgende gronden:
"Vergeefs beroept (eiseres) zich op een zogenaamde schuldloze aansprakelijkheid van
de [eerste verweerster], die voor haar de verplichting inhoudt om de door de litigieuze beslagleggingen veroorzaakte schade te vergoeden .
De door (eiseres) dienaangaande gevolgde gedachtegang kan in werkelijkheid alleen
worden toegepast op de partij die een rechterlijke beslissing uitvoert welke uitvoerbaar
verklaard is bij voorraad. Een dergelijke redenering kan niet worden toegepast op de partij
die beslag legt binnen het kader van voorlopige maatregelen die door de beslagrechter zijn
toegestaan en waarvan de opheffing vervolgens is bevolen".
Grieven
De partij die een bewarend beslag onder derden legt op grond van een beschikking van
de beslagrechter (artikelen 1413, 1415, 1447, 1448 en 1449 van het Gerechtelijk Wetboek
) - die uitvoerbaar is bij voorraad (artikel 1029, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek )
- handelt op eigen risico wanneer zij aldus overgaat tot de voorlopige tenuitvoerlegging
van die beschikking (artikel 1398, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek).
Daaruit volgt dat, wanneer de beschikking van de beslagrechter wordt ingetrokken of
gewijzigd en de opheffing van het beslag wordt bevolen, de beslagene vergoeding kan
vorderen voor de ten gevolge van het beslag geleden schade, zonder dat hij een fout of
misbruik van recht bij de beslaglegger dient aan te tonen.
Door te beslissen dat zulks niet het geval was en dat eiseres een fout bij de eerste verweerster diende aan te tonen, schendt het bestreden arrest de in het middel vermelde bepalingen en inzonderheid artikel 1398, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Overwegende dat een met verlof van de beslagrechter gelegd bewarend beslag
geen voorlopige tenuitvoerlegging van een vonnis is in de zin van artikel 1398
van het Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat, wanneer een beschikking van de beslagrechter waarbij een
bewarend beslag wordt toegelaten, ingetrokken of gewijzigd wordt en de opheffing van het beslag wordt bevolen, de beslagene, teneinde van de beslaglegger
vergoeding te verkrijgen van de wegens het beslag geleden schade, dient aan te
tonen dat laatstgenoemde een fout heeft begaan ofwel door bewarend beslag te
leggen ofwel door het in stand te houden;
Dat het middel, dat het tegenovergestelde aanvoert, faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
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17 februari 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Simont en De Bruyn.

Nr. 99
1° KAMER - 17 februari 2005

STEDENBOUW — ALGEMEEN - WAALS WETBOEK VAN RUIMTELIJKE ORDENING,
STEDENBOUW EN VERMOGEN - NEGATIEF STEDENBOUWKUNDIG ATTEST - BEGRIP.
Een stedenbouwkundig attest is negatief in de zin van art. 34, derde lid van het Waalse
Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw en vermogen, wanneer het een
bestemming vermeldt waaruit een bouw- of verkavelingsverbod, en met name een
verbod om privé-woningen te bouwen blijkt1. (Art. 34, derde lid W.W.R.O.S.V.)
(WAALS GEWEST T. D. e.a..)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0535.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 maart 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan. Ze zijn gesteld als volgt:
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 34, derde lid van het Waalse Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw
en patrimonium van 14 mei 1984 (afgekort WWROSP, voor de wijziging ervan bij de
Waalse decreten van 27 november 1997 en 18 juli 2002, thans artikel 70, elfde lid van het
WWROSP, gewijzigd bij het Waalse decreet van 27 november 1997;
- voor zoveel nodig, voormeld artikel 70, elfde lid;
- artikel 4 van het koninklijk besluit van 22 oktober 1971 tot uitvoering van artikel 63
van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van
de stedenbouw (met inbegrip van de bijlage bij het koninklijk besluit van 22 oktober 1971
waarnaar artikel 4 verwijst);
- artikel 63 van voormelde wet van 29 maart 1962.
Aangevochten beslissingen en redenen
1 Zie conclusie O.M.; te dezen heeft het Hof impliciet doch onmiskenbaar beslist dat een
stedenbouwkundig attest nr. 1 met de inhoud die de feitenrechter heeft vastgesteld, beantwoordde aan
het begrip negatief stedenbouwkundig attest in de zin van art. 34, derde lid W.W.R.O.S.V.; i.v.m. het
begrip negatief stedenbouwkundig attest, zie Cass., 13 juni 1986, A.R. 4922, nr. 643.
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Het bestreden arrest beslist dat de oorspronkelijke vordering van de verweerders ontvankelijk en in principe gegrond is. Het beslist aldus op grond:
"dat de rechtsvordering, die op grond van artikel 34 van het WWROSP bij dagvaarding
van 15 maart 1984 is ingesteld, ontvankelijk is;
"dat op 28 april 1983 een negatief stedenbouwkundig attest nr. 1 aan (de verweerders)
is afgegeven;
dat genoemd negatief attest definitief is wegens de redenen ervan;
dat daaruit ondubbelzinnig en definitief blijkt dat het gebruik van het niet onteigende
perceel van de (verweerders) ingevolge de toepassing van het gewestplan beperkt is;
dat, aangezien een bij koninklijk besluit vastgesteld plan bindende kracht heeft, de besturen een met het plan niet conform project van grondgebruik moeten weigeren;
dat die weigering het recht op schadevergoeding doet ontstaan en de termijn voor de
verjaring van de rechtsvordering doet ingaan;
dat artikel 34, zoals het toen bestond en op onderhavig geschil van toepassing is, in het
derde lid vermeldde dat 'het recht op schadevergoeding ontstaat ofwel bij overdracht van
het goed ofwel bij de weigering van een bouw- of verkavelingsvergunning of nog bij het
afleveren van een negatief stedenbouwkundig attest';
dat het afleveren van een negatief stedenbouwkundig attest met toepassing van het plan
van aanleg het recht op schadevergoeding deed ontstaan en de termijn voor de verjaring
van de rechtsvordering deed ingaan;
dat de wet niet vereiste dat de in artikel 34 bedoelde gronden tezamen dienden voor te
komen;
dat de bewoordingen 'ofwel ... ofwel' duidelijk zijn en een alternatief aangaven;
dat nergens uit kan worden afgeleid dat de (verweerders) aanspraak konden maken op
een afwijking, daar artikel 188, 1°, tweede lid van het Waalse wetboek zulks te dezen uitsluit;
dat bovendien, ofschoon het geschil reeds 20 jaar hangend is, de overheidsinstanties
nooit de maatregelen hebben getroffen die zij moeten nemen met het oog op een schadevergoeding in natura op grond van artikel 24, zevende lid;
dat de (verweerders) een rechtsvordering konden instellen zodra zij een negatief stedenbouwkundig attest hadden gekregen;
dat zij die rechtsvordering precies hebben ingesteld binnen de termijn van één jaar als
bedoeld in artikel 35, tweede lid, ('de vorderingen vervallen één jaar na de dag waarop het
recht op schadevergoeding ontstaat overeenkomstig artikel 34, derde lid');
(...)
dat artikel 34 bepaalt dat de eigenaar wordt vergoed 'wanneer het bouw- of verkavelingsverbod volgend uit een plan dat bindende kracht heeft verkregen, een einde maakt
aan het gebruik waarvoor een goed dient of normaal bestemd is de dag voorafgaand aan
de inwerkingtreding';
dat die vergoeding beperkt is tot 'het verschil tussen, eensdeels, de waarde van dat goed
op het ogenblik van de verwerving, geactualiseerd tot op de dag van het ontstaan van het
recht op schadevergoeding en verhoogd met de lasten en kosten, voor de inwerkingtreding
van het plan en, anderdeels, de waarde van dat goed op het ogenblik van het ontstaan van
het recht op schadevergoeding na de inwerkingtreding' na aftrek van een schijf van 20 %
van het verlies;
dat artikel 34, derde alinea, bepaalt dat 'het recht op schadevergoeding ontstaat ofwel
bij overdracht van het goed ofwel bij de weigering van een bouw- of verkavelingsvergun-
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ning of nog bij het afleveren van een negatief stedenbouwkundig attest';
dat de vordering tot schadevergoeding, die de (verweerders) hebben ingesteld op grond
van artikel 34, zoals het bestond op de dag van het geschil en op dat geschil van toepassing is, gegrond is".
Grieven
Artikel 34, derde lid van het Waalse Wetboek van ruimtelijke ordening en stedenbouw
van 14 mei 1984, vooraleer het werd gewijzigd bij decreet van 27 november 1997, bepaalt
dat het recht op schadevergoeding ontstaat ofwel bij overdracht van het goed ofwel bij de
weigering van een bouw- of verkavelingsvergunning of nog bij het afleveren van een negatief stedenbouwkundig attest. Artikel 70, elfde lid van het WWROSP, gewijzigd bij het
Waalse decreet van 27 november 1997, vermeldt tekstueel dezelfde regel.
Krachtens artikel 63, §1, 5 en 6, a), b), c) van de wet van 29 maart 1962 bepaalt de Koning de vorm en de inhoud van de stedenbouwkundige attesten, alsook de overheden die
deze afgeven. Dat attest vermeldt in het kadastraal perceel of perceelgedeelte waarop het
betrekking heeft, onder meer:
a) of dit perceel is opgenomen in een plan van aanleg of in een ontwerp van streek- of
gewestplan en of er een verkavelingsvergunning voor bestaat,
b) welke bestemming het perceel volgens het plan van aanleg, het ontwerp van streekof gewestplan of de verkavelingsvergunning heeft en met name of er private woningen
mogen worden gebouwd,
c) welke voorwaarden voor deze gebouwen gelden.
Artikel 4 van het koninklijk besluit van 22 oktober 1971 tot uitvoering van artikel 63
van de wet houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, gewijzigd bij de wetten van 22 april 1970 en 22 december 1970 bepaalt dat de gemeentebesturen gehouden zijn aan de belanghebbenden een stedenbouwkundig attest nr. 1 af te geven. Dat attest moet worden aangevraagd door middel van het formulier 1 A, waarvan het
model bij dit besluit behoort. Het wordt binnen veertig dagen na de aanvraag afgegeven,
uitsluitend met gebruik van het formulier 1 B, waarvan het model bij het besluit behoort.
Het neemt in voorkomend geval de door de gemachtigde ambtenaar verstrekte inlichtingen over.
Alleen een stedenbouwkundig attest nr. 2 kan als negatief worden beschouwd in de zin
van artikel 34 van het WWROSP, thans artikel 70 van het WWROSP.
Een stedenbouwkundig attest nr. 1 heeft immers een louter beschrijvende waarde. Het
vermeldt enkel welke stedenbouwkundige voorschriften gelden voor een welbepaalde
grond.
Daaruit volgt dat de afgifte van een negatief stedenbouwkundig attest het recht op schadevergoeding niet doet ontstaan.
Aangezien het bestreden arrest de vordering ontvankelijk en in principe gegrond verklaart en aangezien het beslist dat de verweerders een rechtsvordering konden instellen,
van zodra zij een negatief stedenbouwkundig attest hadden gekregen, hoewel uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat alleen een negatief stedenbouwkundig attest nr. 1 was
afgegeven, is het niet naar recht verantwoord (schending van alle in het middel aangegeven wettelijke bepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel:
Overwegende dat naar luid van artikel 34, derde lid van het Waalse Wetboek
van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium, zoals het te dezen van
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toepassing is, het recht op schadevergoeding van de eigenaar van een onroerend
goed ontstaat ofwel bij overdracht van het goed ofwel bij de weigering van een
bouw- of verkavelingsvergunning of nog bij het afleveren van een negatief stedenbouwkundig attest;
Overwegende dat noch die bepaling, noch artikel 63 van de wet van 29 maart
1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw,
noch artikel 4 van het koninklijk besluit van 22 oktober 1971 tot uitvoering van
voormeld artikel 63 omschrijven wat onder negatief stedenbouwkundig attest
moet worden verstaan;
Overwegende dat een stedenbouwkundig attest negatief is in de zin van het bovenaangehaalde artikel 34 van het Waalse Wetboek wanneer het een bestemming
vermeldt waaruit een bouw- of verkavelingsverbod, en met name een verbod om
privé-woningen te bouwen blijkt;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat "op 28 april 1983 een negatief stedenbouwkundig attest aan de (verweerders) is afgegeven; dat genoemd attest negatief is wegens de redenen ervan", namelijk dat "daaruit ondubbelzinnig en definitief blijkt dat het gebruik van het niet onteigende perceel van de (verweerders)
ingevolge de toepassing van het gewestplan beperkt is; dat, aangezien een bij koninklijk besluit vastgesteld plan bindende kracht heeft, de besturen een met het
plan niet conform project van grondgebruik moeten weigeren";
Dat het arrest de beslissing dat de rechtsvordering van de verweerders ontvankelijk en in principe gegrond is, aldus naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
17 februari 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Simont en Gérard.

Nr. 100
1° KAMER - 17 februari 2005

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — ALLERLEI BEDRIJFSLOKALEN - BEZICHTIGING - AMBTENAAR - AANSTELLINGSBEWIJS - GEEN
AANSTELLINGSBEWIJS - TOESTEMMING VAN DE BELASTINGPLICHTIGE - GEVOLG.
Niet onregelmatig is de bezichtiging van de bedrijfslokalen door ambtenaren van de
administratie der directe belastingen, die niet voorzien zijn van hun aanstellingsbewijs,
wanneer de belastingplichtige uitdrukkelijk met de plaatsbezichtiging instemt. (Art. 319,
eerste lid W.I.B. 1992)
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(BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën T. D. e.a..)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.04.0010.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 29 oktober 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan. Het is gesteld als volgt:
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 319, eerste lid van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na te hebben vastgesteld:
-"dat het onderhavig geschil met name betrekking heeft op de regelmatigheid van de
plaatsbezichtiging die de ambtenaren van de administratie op 15 december 1994 hebben
verricht met de bedoeling na te gaan welke gedeelte van het onroerend goed voor bedrijfsdoeleinden werd gebruikt;
-dat het hof (van beroep), onder de verschillende gegevens die de (verweerders) dienaangaande aanvoeren, in elk geval rekening moet houden met het feit dat volgens artikel
319 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 de ambtenaren van de administratie voorzien moeten zijn van hun aanstellingsbewijs;
-dat uit het bij die gelegenheid opgemaakte proces-verbaal weliswaar blijkt dat zij hun
identiteit en hun functie kenbaar hebben gemaakt, maar niet dat zij dat aanstellingsbewijs
bij zich hadden;
-dat, ondanks het feit dat die grief niet recent is, bovenstaand argument van de belastingplichtigen door geen enkel ander gegeven van het administratief dossier kan worden
ontkracht en dat de administratie in deze zaak die van openbare orde is, vergeefs aanvoert
dat (verweerster) uiteindelijk, op aanraden van haar gevolmachtigde, toegang heeft verleend aan de ambtenaren", overweegt het arrest "dat daaruit volgt dat (...) de plaatsbezichtiging van 15 december 1994 op onregelmatige wijze werd verricht" en beslist het dat een
dergelijke plaatsbezichtiging "geen geldige grondslag kan verlenen aan de wijzigingsberichten betreffende de litigieuze aanslagjaren" zodat "de betrokken aanslagen moeten worden vernietigd".
Grieven
Artikel 319, eerste lid van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 legt de natuurlijke personen en de rechtspersonen een voorwaardelijke verplichting op: "(laatstgenoemden) zijn gehouden aan de ambtenaren van de administratie der directe belastingen,
voorzien van hun aanstellingsbewijs en belast met het verrichten van een controle of een
onderzoek (...), vrije toegang (...) te verlenen tot hun beroepslokalen".
Indien de ambtenaren van de administratie die verplichting niet nakomen, kunnen de
natuurlijke personen en de rechtspersonen tot wie het verzoek wordt gericht, de toegang
weigeren en zich verzetten tegen het in die bepaling bedoelde onderzoek, namelijk de
vaststelling van de aard en de belangrijkheid van (bedoelde) werkzaamheden (Memorie
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van toelichting, Parlementaire stukken Kamer van Volksvertegenwoordigers, gewone zitting 1961-1662, p. 112, nr. 264/1).
De belastingplichtige behoudt evenwel de mogelijkheid om vrije toegang te verlenen
tot zijn beroepslokalen, ook al voldoet de ambtenaar van de administratie niet aan de
voorwaarden waaraan de bij artikel 319, eerste lid van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 ingevoerde verplichting onderworpen zijn.
Wanneer die belastingplichtigen, zonder dwang of geweld, met kennis van zaken beslissen vrije toegang te verlenen tot hun beroepslokalen, is het aldaar verrichte onderzoek
aldus regelmatig.
Te dezen staat het vast en wordt het niet betwist dat verweerster, na naar behoren advies te hebben ingewonnen, aan de ambtenaren wier identiteit en functie zij kende, zoals
het bestreden arrest preciseert, toegang heeft verleend tot de beroepslokalen.
In een dergelijk geval hangt de regelmatigheid van de gedane plaatsbezichtiging uitsluitend af van de weloverwogen toestemming van de belastingplichtige, die zonder bezwaar
afstand kan doen van zijn recht om zich te beroepen op de voorwaardelijke verplichting
van artikel 319, eerste lid van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
Daaruit volgt dat het arrest, door op grond van de vaststelling dat uit geen enkel gegeven van het administratief dossier kan worden afgeleid dat de ambtenaren van de administratie hun aanstellingsbewijs bij zich hadden, dat "de plaatsbezichtiging van 15 december
1994 op onregelmatige wijze werd verricht" en dat een dergelijke plaatsbezichtiging
"geen geldige grondslag kan verlenen aan de wijzigingsberichten betreffende de litigieuze
aanslagjaren", terwijl het arrest, zonder op dat punt ook maar in het minst te worden betwist, stelt dat "de ambtenaren van de administratie hun identiteit en hun functie kenbaar
hebben gemaakt" en "dat (verweerster) uiteindelijk, op aanraden van haar gevolmachtigde, toegang heeft verleend aan de ambtenaren", een verkeerde toepassing maakt van artikel 319, eerste lid van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, gelet op het feit
dat verweerster haar weloverwogen toestemming heeft verleend voor de bezichtiging van
de beroepslokalen.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 319 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, de natuurlijke personen gehouden zijn aan de ambtenaren van de
administratie der directe belastingen, voorzien van hun aanstellingsbewijs en belast met het verrichten van een controle of een onderzoek betreffende de toepassing van de personenbelasting, tijdens de uren dat er een werkzaamheid wordt
uitgeoefend, vrije toegang te verlenen tot hun beroepslokalen, ten einde aan die
ambtenaren de mogelijkheid te verschaffen onder meer om de aard en de belangrijkheid van bedoelde werkzaamheden vast te stellen;
Overwegende dat, wanneer ambtenaren van de administratie der directe belastingen niet voorzien zijn van hun aanstellingsbewijs, de plaatsbezichtiging niet
onregelmatig is indien de belastingplichtige uitdrukkelijk met de bezichtiging
van de lokalen instemt;
Overwegende dat het arrest, daar het vaststelt dat de ambtenaren van de administratie hun identiteit en hun functie kenbaar hebben gemaakt en daar het aanneemt dat "[verweerster] uiteindelijk, op aanraden van haar gevolmachtigde,
[hun] toegang heeft verleend, niet wettig beslist dat de door die ambtenaren verrichte bezichtiging onregelmatig was;
Dat het middel gegrond is;

404

HOF VAN CASSATIE

17.2.05 - Nr. 100

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat arrest het beroep ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
17 februari 2005 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal.

Nr. 101
1° KAMER - 17 februari 2005

WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WETTIGHEID VAN
BESLUITEN EN VERORDENINGEN - GEMEENTELIJKE BELASTINGVERORDERING MOTIVERING - VERPLICHTING.
Voor de regelmatigheid van een belastingverordening is het niet vereist dat zij zelf de
motivering bevat waarom zij door de gemeenteoverheid is goedgekeurd, maar het is
noodzakelijk en voldoende dat die motivering kan worden afgeleid uit het administratief
dossier van de gemeente1. (Art. 159 G.W. 1994)
(STAD LUIK T. W.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.04.0023.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 3 maart 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan. Het is gesteld als volgt
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 149, 159 en 170, §4 van de Grondwet;
1 J.P. MAGREMANNE en F. VAN DE GEJUCHTE, La procédure en matière de taxe local: établissement et
contentieux du règlement-taxe et de la taxe, Larcier, 2004, 30; P. LEWALLE, Contentieux administratif,
2e ed. Brussel, Larcier, 2002, 150; P. BOUVIER, "La motivation des actes administratifs", R.R.D. 1994,
164.
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- Gemeentewet van 24 juni 1988, inzonderheid artikelen 108 tot 122;
- wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen;
- de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest verwerpt het betoog van eiseres in verband met de financiële kosten die voor
haar verbonden zijn met de bars waarin het personeel dat het cliënteel aanzet tot consumptie, wordt tewerkgesteld. Het grondt die beslissing hierop "dat die toelichting nergens
blijkt uit de motivering van de belastingverordening, die, naast de verwijzing naar allerlei
bepalingen, enkel vermeldt dat het dossier door de commissie voor financiën is onderzocht op voorstel van het college; (...) dat de verordening een gebrek vertoont waardoor
zij krachtens artikel 159 van de Grondwet niet mag worden toegepast".
Het arrest eist dus dat de motivering die geleid heeft tot een belastingverordening van
een gemeenteoverheid uitdrukkelijk wordt vermeld in die akte zelf; dat in het tegenovergestelde geval de belastingverordening overeenkomstig artikel 159 van de Grondwet onwettig is.
(...)
3. Derde onderdeel
Geen enkele bepaling van het Belgisch positief recht vereist dat een belastingverordening uitdrukkelijk moet gemotiveerd zijn.
De uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen wordt geregeld door de wet
van 29 juli 1991.
Nochtans moet worden vastgesteld dat zij enkel geldt voor bestuurshandelingen met individuele strekking.
"Artikel 1. Voor de toepassing van deze wet moet worden verstaan onder:
- Bestuurshandeling: de eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking die uitgaat van een bestuur en die beoogt rechtsgevolgen te hebben voor één of meer bestuurden
of voor een ander bestuur".
Het (de) artikel(en) 2 en 3 bepalen uitdrukkelijk dat enkel de handelingen bedoeld in artikel 1 uitdrukkelijk moeten gemotiveerd zijn, wat inhoudt dat zij de juridische en feitelijke overwegingen moeten vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen.
Er moet worden aangenomen dat "un règlement-taxe, à l'égal de n'importe quel règlement, ne constitue pas un acte unilatéral de portée individuelle, de sorte qu'il n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes
administratifs. Un règlement-taxe ne doit donc pas énoncer les considérations de droit et
de fait qui le justifient. Il faut, mais il suffit que les motifs qui ont présidé à son adoption
puissent être déduits du dossier de la commune" (P. B OUVIER, "La motivation des actes administratifs", R.R.D. 1994, 164; J.P. MAGREMANNE en F. VAN DE GEJUCHTE, La procédure
en matière de taxe locale: établissement et contentieux du règlement-taxe et de la taxe,
Larcier, 2004, 30).
"S'il est vrai que tout acte administratif doit avoir des motifs suffisants en droit et en
fait pour être régulier, il n'en est pas de même de la motivation; celle-ci tient dans l'expression des motifs dans l'acte entendu alors au sens d'instrumentum; et cette forme n'est
pas exigée de tout acte, dans l'état actuel du droit positif, même si une loi du 29 juillet
1991 en fait une condition de régularité de l'acte administratif unilatéral individuel" (P.
LEWALLE, Contentieux administratif, Brussel, Larcier, 2002, 2e ed., 150).
Te dezen is de door eiseres goedgekeurde belastingverordening een bestuurshandeling
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met reglementaire strekking; zij valt dus niet onder toepassing van de wet van 29 juli
1991.
De Raad van State weigert trouwens bestuurshandelingen met een reglementaire strekking te vernietigen op de enkele grond dat zij niet uitdrukkelijk gemotiveerd zijn:
-"Considérant que les requérantes prennent un troisième moyen de la violation (...) de
la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs (...); que, par ailleurs, la
loi du 29 juillet 1991 n'est pas applicable aux arrêtés de portée réglementaire; que la demande d'avis portant sur un projet d'arrêté réglementaire, adressée à la section de législation du Conseil d'Etat, ne constitue que l'exécution d'une formalité préalable obligatoire qui
ne peut être considérée par elle-même comme un acte administratif unilatéral de portée individuelle, au sens de l'article 1 de la loi du 29 juillet 1991 " (R.v.St. nr. 99.743, 12 oktober 2001, A.P.M. 2001, 203 (niet vertaald arrest));
- Overwegende dat de verzoekers (...) een vierde middel ontlenen aan schending van de
artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van
de bestuurshandelingen (...) doordat, eerste onderdeel, geen enkele reden wordt opgegeven voor de nieuwe richting die de verwerende partij inslaat, terwijl het college van burgemeester en schepenen alleen door middel van een omstandige motivering mag afwijken
van het rooiplan, het grondgebruiksplan, de atlas van het architecturaal erfgoed van de beschermde oude kernen en het gewestplan (...); overwegende dat de wet van 29 juli 1991
betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen niet van toepassing
is op verordenende bepalingen zoals een BPA" (R.v.St., nr. 95.084, 3 mei 2001).
Door te beslissen dat, bij gebrek aan motivering, de belastingverordening een gebrek
vertoont en op grond van artikel 159 van de Grondwet niet mag worden toegepast,
schendt het bestreden arrest dat artikel 159 van de Grondwet alsook het geheel van de in
het middel aangewezen bepalingen.

IV. Beslissing van het Hof
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door het openbaar ministerie tegen
het cassatieberoep opgeworpen overeenkomstig artikel 1097 van het Gerechtelijk
Wetboek:
Overwegende dat eiseres de door haar gemeenteraad verleende machtiging tot
het instellen van cassatieberoep heeft overgelegd;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Derde onderdeel:
Overwegende dat het voor de regelmatigheid van een belastingverordening
niet vereist is dat zij zelf de motivering bevat waarom zij door de gemeenteoverheid is goedgekeurd; dat, wanneer de rechter, zoals te dezen, de belastingverordening moet beoordelen vanuit het oogpunt van het doel en de gevolgen ervan,
het nodig maar voldoende is dat die motivering kan worden afgeleid uit het administratief dossier van de gemeente;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de belastingverordening van eiseres,
doordat ze geen enkele motivering bevat in verband met het doel dat eiseres beoogde toen zij enkel de etablissementen belastte "waarin diensters werken die het
cliënteel aanzetten tot consumptie", "een gebrek vertoont waardoor zij krachtens
artikel 159 van de Grondwet niet mag worden toegepast";
Dat het aldus die grondwetsbepaling schendt;
Dat het onderdeel, in zoverre, gegrond is;
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De overige grieven:
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van de overige onderdelen van het middel die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het beroep ontvankelijk
verklaart;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
17 februari 2005 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. F. Delobbe, Luik.

Nr. 102
1° KAMER - 17 februari 2005

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — BESLISSING VAN DE
DIRECTEUR - VERBODEN COMPENSATIE - BEGRIP.
De directeur van de belastingen die uitspraak doet over de door de belastingschuldige
aangevoerde bezwaren kan, om eigen redenen, de aanslag handhaven op grond van
materiële gegevens die de taxatieambtenaar in aanmerking had genomen1. (Art. 375,
tweede lid W.I.B. 1992)
(D. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.04.0028.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 april 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan. Het is gesteld als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
1 Cass., 28 feb. 2000, A.R. F.99.0003, nr. 145.
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- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 375 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals het van toepassing was op het aanslagjaar 1993.
Aangevochten beslissingen en redenen
De aangevochten redenen van de beslissing zijn de volgende:
"Uit het dossier blijkt dat het geschil betrekking heeft op een niet aangenomen uitgave
van 700.000 frank, die het verschil vormt tussen de aankoopprijs van een onroerend goed,
zoals die blijkt uit een authentieke koopakte (13.300.000 frank) en de prijs die aan de verkoper is betaald door middel van twee cheques waarvan het totaal het overeengekomen
bedrag (14.000.000 frank) te boven gaat.
Dit verschil is door de taxatieambtenaar opgemerkt bij de controle van de boekhouding;
De uitleg die achteraf door de vennootschap is verstrekt is weinig overtuigend gebleken, aangezien [eiseres] pas voor het hof van beroep in een bijlage bij haar conclusie van
15 september 1999 het afschrift heeft overgelegd van een onderhandse akte waarin gewag
gemaakt wordt van een overdracht voor de prijs van 14.000.000 frank, die zowel het onroerend goed als alle meubilair omvat;
Uit dat stuk, dat blijkbaar na aarzeling werd overgelegd, blijkt nergens dat de betrokken
meubels voor afschrijving in aanmerking kwamen, aangezien het meubels voor privé-gebruik zijn (keukeninrichting, kamer-, living-, tuinmeubels en zwembad) die weliswaar
nuttig zijn voor de zaakvoerder maar niet voor de vennootschap zelf;
Het betoog van [eiseres] als zouden bedragen bestemd zijn voor de uitbreiding van de
onderneming blijkt te dezen volstrekt irrelevant te zijn;
[Eiseres] verwijt aan de directeur ten onrechte dat hij het bedrag van 700.000 frank, dat
met die goederen overeenkomt, als een gift heeft aangemerkt, aangezien bij nader onderzoek die verkregen goederen wel degelijk de zaakvoerder van [eiseres] zelf ten goede komen;
Uit die omstandigheid volgt niet dat de bij artikel 375 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 verboden compensatie heeft plaatsgevonden, aangezien de directeur
op eigen gronden (die te dezen verschillen van de door de taxatieambtenaar in aanmerking
genomen grond betreffende geheime commissielonen), de aanslag kan handhaven en
daarbij rekening kan houden met de door de taxatieambtenaar in aanmerking genomen
materiële gegevens (het verschil van 700.000 frank [...]".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Eiseres voerde in haar conclusie aan dat, zelfs in de veronderstelling dat "de aankoop
van het meubilair voor het onroerend goed geen enkel nut zou hebben voor de werkzaamheden van de vennootschap, quod non, die goederen, die een zekere waarde vertegenwoordigen, niettemin deel uitmaken van het vermogen van de vennootschap en niet van
dat van de zaakvoerder. Indien zou blijken dat die goederen kosteloos ter beschikking zijn
gesteld van de zaakvoerder van de vennootschap, zelfs uitsluitend voor zijn eigen gebruik,
quod non, dan kan de vestiging van een aanslag op een voordeel van alle aard ten name
van die zaakvoerder worden overwogen; dat voordeel van alle aard zou echter nooit in
aanmerking kunnen worden genomen tot beloop van 700.000 frank, maar wel tot beloop
van de waarde die het kosteloos gebruik van die goederen vertegenwoordigt voor de gebruikers ervan. [Eiseres] stelt dus de vraag met welk recht en op grond van welke beginselen de administratie kon beslissen dat een gift van 700.000 frank was toegekend aan de
zaakvoerder".
Het hof van beroep beantwoordt die conclusie niet: het beslist enkel dat het bedrag van
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700.000 frank een gift was aan de zaakvoerder, "aangezien bij nader onderzoek de verkregen goederen wel degelijk de zaakvoerder van de vennootschap zelf ten goede komen".
Het hof [van beroep] antwoordt aldus helemaal niet op het betoog van eiseres volgens
hetwelk die waarde was geboekt op de actiefzijde van de balans van de vennootschap, zij
dus overeenkwam met goederen die deel uitmaakten van haar vermogen en niet van dat
van de zaakvoerder en de terbeschikkingstelling van die goederen aan de zaakvoerder
eventueel kon worden beschouwd als een te zijnen name gevestigd voordeel, zij het enkel
tot beloop van de waarde van die "terbeschikkingstelling" (en niet tot beloop van de totale
waarde van die goederen).
In geen van de bovenvermelde redenen noch in enige andere antwoordt het arrest op die
middelen van eiser.
Het arrest is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149
van de Grondwet).
2.Tweede onderdeel
Eiseres voerde in haar conclusie tevens het volgende aan:
"De administratie verwerpt hier de in artikel 49 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalde aftrek van uitgaven waarvan niemand ooit de aftrek heeft gevraagd.
Bijgevolg verhoogt de administratie de volgens de normale regeling belastbare grondslag met bedragen die daarvan nooit zijn afgetrokken, de toegepaste afschrijving buiten
beschouwing gelaten.
[Eiseres] heeft niet verzocht om de aftrek van die 700.000 frank noch als beroepskosten
noch uit welke hoofde ook.
Het bedrag van 700.000 frank vormt de tegenprestatie voor de terbeschikkingstelling
van de meubels (...).
Voornoemd bedrag van 700.000 frank is geboekt op de actiefzijde van de balans.
De enige belastingaftrek die is toegepast, is de aftrek van de jaarlijkse afschrijving aan
3 pct.
Dat komt voor het aanslagjaar 1993 neer op een bedrag van 21.000 frank".
Het arrest antwoordt ook op die conclusie niet.
Het verwerpt het beroep van eiseres tegen de beslissing van de directeur volgens welke
dat bedrag van 700.000 frank weliswaar geen "geheim commissieloon" was, maar, aangezien het een gift betrof, aan de belastinggrondslag van eiseres diende te worden toegevoegd als niet aangenomen uitgaven.
Zoals eiseres echter in haar voormelde conclusie uiteenzette, had zij nooit geëist dat genoemd bedrag van haar belastinggrondslag zou worden afgetrokken, aangezien zij het, net
als de prijs van het huis zelf, op de actiefzijde van de balans geboekt had en daarop een
afschrijving van 3 pct. had toegepast (waardoor bijgevolg van haar belastbare grondslag
een bedrag van 21.000 frank moest worden afgetrokken).
Het arrest beantwoordt die conclusie niet. Het beslist enkel "dat nergens uit blijkt (...)
dat de betrokken meubels voor afschrijving in aanmerking kwamen (...)" en dat "die verkregen goederen wel degelijk de zaakvoerder van de vennootschap zelf ten goede
komen". Het besluit daaruit dat het bedrag van 700.000 frank moest worden toegevoegd
aan de belastinggrondslag van de vennootschap.
Aldus antwoordt het geenszins op voormelde conclusie van eiseres.
Het arrest is bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149
van de Grondwet).
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3.Derde onderdeel
Artikel 375 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals het van toepassing was op het betrokken aanslagjaar, luidde als volgt:
"de directeur der belastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar doet bij met redenen omklede beslissing uitspraak nopens de bezwaren aangevoerd door de belastingschuldige. Het is hem niet toegelaten bij zijn beslissing een aanvullende aanslag te vestigen,
noch de compensatie te verwezenlijken tussen een rechtmatig bevonden ontheffing en een
ontoereikendheid van aanslag die zou zijn vastgesteld".
Te dezen heeft de administratie een bijzondere aanslag gevestigd op het bedrag van
700.000 frank, dat door haar op grond van de artikelen 57 en 219 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 werd beschouwd als een geheim commissieloon.
Het betreft hier een afzonderlijke, bijzondere aanslag van 200 pct., die enkel werd gevestigd op het hier bedoelde bedrag (te dezen 700.000 frank x 200 pct. = 1.400.000 frank).
In zijn beslissing van 20 mei 1998 heeft de directeur der belastingen vastgesteld dat het
hier [niet] ging om een geheim commissieloon in de zin van voormelde bepalingen.
Die bijzondere aanslag was dus niet verantwoord.
Bijgevolg diende voor die aanslag ontheffing te worden verleend.
De directeur heeft evenwel achteraf beslist dat eiseres, door 14.000.000 frank te betalen
aan de naamloze vennootschap "Les Princes Evêques", haar een gift van 700.000 frank
had verleend.
Volgens de directeur was die gift niet aftrekbaar en diende hij dus bij haar belastinggrondslag te worden gevoegd.
De directeur herberekende dus de vennootschapsbelasting die - zijn inziens - ten kohiere had moeten worden gebracht en hij verleende ontheffing voor de bekritiseerde bijzondere aanslag na aftrek van die aanvullende belasting die naar zijn oordeel verschuldigd
was.
Enerzijds gaf hij dus toe dat ontheffing diende te worden verleend voor de bijzondere
aanslag op geheime commissies.
Anderzijds was hij van oordeel dat de belastinggrondslag in de vennootschapsbelasting
diende te worden verhoogd met een niet aangenomen uitgave van 700.000 frank en bijgevolg berekende hij een aanvullende vennootschapsbelasting.
Hij compenseerde met andere woorden de ontheffing voor de bijzondere aanslag op geheime commissies met de aanvullende belasting die hij meende te kunnen berekenen.
Het betreft dus hier uitgerekend de compensatie die door voormeld artikel 375 verboden wordt.
Door te beslissen dat de directeur geen dergelijke compensatie had gedaan, schendt het
arrest dus klaarblijkelijk die bepaling.
Het feit dat - zoals het hof van beroep betoogt - "de heffing die betrekking heeft op datzelfde gegeven minder hoog is", sluit uiteraard niet uit dat er - in rechte - een "verboden
compensatie" heeft plaatsgevonden in de zin van artikel 375 van het Wetboek van de Inkomstenbelatingen 1992.
De door het hof van beroep aangehaalde arresten van het Hof van Cassatie doen hier
trouwens niet terzake.
In de op 5 april 1993 aan het Hof voorgelegde zaak had de directeur de omschrijving
van een inkomen als "bedrijfsinkomen" verworpen, maar had hij geoordeeld dat het diverse inkomsten waren. Volgens het Hof van Cassatie was de directeur de grenzen van zijn
bevoegdheid niet te buiten gegaan, aangezien hij enkel "de aanslag had gehandhaafd om
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andere redenen dan die van de taxatieambtenaar", nu hij zich baseerde" op feitelijke gegevens waarmee deze rekening had gehouden" (Cass., 5 april 1993, A.C. 1993, nr. 176).
In zijn arrest van 4 juni 1998 beslist het Hof van Cassatie in een identieke zaak dat de
directeur geen "verboden compensatie" toepast (Cass., 4 juni 1998, A.C. 1998, nr. 288).
In zijn arrest van 28 februari 2000 ten slotte (A.C. 2000, nr. 145) heeft het Hof van Cassatie beslist dat er geen verboden compensatie was in het geval waarin de taxatieambtenaar het "overschot" van een verkoop van cliënteel belast als "bezoldiging van bestuurders", maar waarin de directeur van oordeel is dat er geen stopzetting van een bedrijfstak
is gebeurd en bijgevolg de toepassing van het verlaagd tarief weigert.
Andermaal heeft de directeur volgens het Hof geen verboden compensatie verwezenlijkt "maar, op eigen gronden, de aanslag gehandhaafd op grond van de door de taxatieambtenaar in aanmerking genomen materiële gegevens".
Te dezen is de situatie totaal verschillend, aangezien de directeur de aanslag (de bijzondere aanslag op geheime commissielonen die op 15 december 1995 ten kohiere is gebracht op grond van artikel 854401593 van het aanslagjaar 1993) juist niet heeft gehandhaafd, aangezien hij vaststelt dat het geen geheime commissielonen zijn.
Door daarentegen het litigieuze bedrag van 700.000 frank te voegen bij de belastinggrondslag in de vennootschapsbelasting, vestigt hij een nieuwe aanslag en compenseert hij
het bedrag van de ontheffing met de aanvullende belasting die naar zijn oordeel verschuldigd is.
Hij schendt bijgevolg wel degelijk artikel 375 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals het van toepassing was op het aanslagjaar 1993.
Het laatste, door het arrest van het Hof van Beroep te Luik aangehaalde cassatiearrest
(Cass., 23 mei 1995) werd door eiseres niet teruggevonden.
4. Vierde onderdeel
Eiseres voerde in haar conclusie tevens aan dat de beslissing van de directeur artikel
375 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 ook schond doordat zij ertoe
leidde dat haar belastingverhogingen ten bedrage van 144.408 frank werden aangerekend:
"binnen het kader van de betwiste aanslag immers bedroegen de belastingverhogingen nul
frank (...) door de beslissing van de directeur is het bedrag van de belastingverhogingen
gebracht op 144.408 frank (...)".
Het arrest antwoordt niet op die conclusie (schending van artikel 149 van de
Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
Eerste en tweede onderdeel
Overwegende dat het arrest, om de belastingheffing op het bedrag van 700.000
frank, dat het verschil is tussen de door eiseres aan de verkoper betaalde verkoopprijs en de in de authentieke koopakte vermelde prijs, te verantwoorden, beslist "dat de uitleg die achteraf door [eiseres] is verstrekt, weinig overtuigend is
gebleken, aangezien [eiseres] pas voor het hof van beroep in een bijlage bij haar
conclusie [...] het afschrift heeft overgelegd van een onderhandse akte waarin gewag wordt gemaakt van een overdracht voor de prijs van 14.000.000 frank die
zowel het onroerend goed als alle meubilair omvat; dat uit dat stuk nergens blijkt
[...] dat de betrokken meubels voor afschrijving in aanmerking kwamen, aangezien het meubels voor privé-gebruik zijn (keukeninrichting, kamer-, living- tuinmeubels en zwembad ...), die weliswaar nuttig zijn voor de zaakvoerder maar
niet voor de vennootschap zelf"; dat het eraan toevoegt dat de aankoop van meu-
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bels door eiseres enkel ten goede komt aan de zaakvoerder van eiseres, en niet
aan eiseres zelf;
Dat het arrest door die overwegingen de conclusie van eiseres die betwistte dat
het bedrag van 700.000 frank in de belastinggrondslag had kunnen worden opgenomen als niet aangenomen uitgave, beantwoordt door ze tegen te spreken;
Dat voor het overige het arrest niet gehouden was te antwoorden op het in de
vorm van een veronderstelling ontwikkelde argument als zou de zaakvoerder van
eiseres belast zijn op het voordeel dat het gebruik van bovenvermelde meubels
voor hem kon opleveren.;
Dat die onderdelen niet kunnen worden aangenomen;
Derde onderdeel:
Overwegende dat het, krachtens artikel 375, tweede lid van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen, de directeur der belastingen niet toegelaten is bij zijn
beslissing een compensatie te verwezenlijken tussen een rechtmatig bevonden
ontheffing en een ontoereikendheid van aanslag die zou zijn vastgesteld;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de taxatieambtenaar de in artikel 217
van dat wetboek bedoelde bijzondere aanslag heeft gevestigd op het bedrag van
zevenhonderdduizend frank en dat de directeur vervolgens heeft beslist dat genoemd bedrag in de belastinggrondslag moest worden opgenomen als niet aangenomen uitgave, aangezien het hier een gift aan eiseres betrof;
Dat de directeur aldus de bij de wet verboden compensatie niet heeft verricht
maar, op eigen gronden, de aanslag heeft gehandhaafd op grond van de materiële
gegevens die de taxatieambtenaar in aanmerking had genomen;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Vierde onderdeel:
Overwegende dat het arrest, door te beslissen dat "het bezwaar betreffende de
belastingverhogingen noch in het bezwaarschrift noch in het beroep werd aangevoerd en dat het bezwaar, dat enkel in de eerste conclusie werd verwoord, buiten
de bij de wet bepaalde termijn van zestig dagen werd voorgedragen [...], zodat
het niet ontvankelijk is", de in het middel vermelde conclusie van eiseres beantwoordt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
17 februari 2005 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. T. Afschrift, Brussel en T'Kint.
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Nr. 103
1° KAMER - 18 februari 2005

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — ALLERLEI - BESLISSING OVER DE VERVANGING VAN DE CURATOR.
2º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — ALLERLEI - GEFAILLEERDE - BESLISSING
OVER DE VERVANGING VAN DE CURATOR.
3º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — RECHTSPLEGING - BESLISSING OVER DE VERVANGING VAN DE CURATOR CASSATIEBEROEP.
1º, 2° en 3° Tegen de beslissing van de rechtbank over de vervanging van de curator kan
de gefailleerde die partij was in de zaak waarover de rechtbank uitspraak heeft gedaan,
cassatieberoep instellen1. (Artt. 31 en 37, tweede lid Faillissementswet 1997)
(SAMKO AUTOMATION N.V., in vereffening T. Mr. L. D'HOOGHE, in hoedanigheid van curator over het faillissement van
SAMKO AUTOMATION N.V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.03.0003.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 7 oktober 2002 gewezen
door de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
A. Memorie van antwoord
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de memorie van antwoord neergelegd op 30 december 2004 buiten de termijn bepaald in artikel 1093 van het Gerechtelijk Wetboek;
B. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Over de door de verweerder sub 2 opgeworpen middelen van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep:
1. de bestreden beslissing is slechts een administratieve maatregel;
2. het cassatieberoep gaat uit van een partij die geen partij was bij de bestreden
beslissing die ambtshalve genomen werd;
3. het is gericht tegen een partij die geen hoofdpartij was in het geding;
Overwegende dat cassatieberoep mogelijk is, krachtens artikel 37, tweede lid
1 I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la faillite et du concordat, Kluwer Editions Juridiques Belges, 1998,
p. 245, nr. 373; B. WINDEY, "Commentaar bij art. 31 Faill. W.", in Comm. Handel 2002, p. 3, nr. 4.
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van de Faillissementswet, tegen de beslissing over de vervanging van een curator;
Overwegende dat eiseres als failliet met tegengestelde belangen als die van de
curator partij was in de zaak waarin de rechtbank uitspraak heeft gedaan;
Overwegende dat de verweerder sub 2 in het bestreden vonnis als partij in de
zaak wordt behandeld wat al de genomen beslissingen betreft, en dus door eiseres in het cassatieberoep moest worden betrokken;
Dat de middelen van niet-ontvankelijkheid moeten worden verworpen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten, met uitzondering van de kosten van de laattijdig neergelegde memorie van antwoord en van de kosten van de memorie van
wederantwoord die ten laste blijven van de Staat.
18 februari 2005 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Geinger en Verbist.

Nr. 104
1° KAMER - 18 februari 2005

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE - BEHANDELING EN UITSPRAAK.
2º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE - BEHANDELING EN UITSPRAAK.
1º en 2° Nietig is het vonnis gewezen door niet alle rechters voor wie de zaak werd
behandeld1. (Art. 779 Ger.W.)
(V. T. CHRISTON STAINLESS STEEL N.V.)

ARREST

(A.R. C.03.0014.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 september 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
1 Cass., 22 nov. 1994, A.R. P.94.0735.N, nr. 507.
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III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 321, eerste lid, 778, 779, 780, 1°, 785, eerste lid en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van de rechten van de verdediging
voorschrijft.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt dat het
"Aldus gewezen en uitgesproken (is) in openbare terechtzitting van het Hof van Beroep
te Gent, ten tijde van het behandelen en in beraad nemen van deze zaak: veertiende kamer, thans na naamswijziging - zie dienstregeling van het hof van 28 juni 2002 veertiende
kamer bis, zetelende in burgerlijke zaken, op tien september tweeduizend en twee" (arrest,
p. 7)
en vermeldt als aanwezig raadsheer:
"M.D. kamervoorzitter"
en als aanwezig griffier:
"F.J. griffier".
Het bestreden arrest is ondertekend door Mevrouw "M.J. D.C." en door de Heer "F. J.".
Grieven
Het hoger beroep, voorwerp van het bestreden arrest, was ingesteld tegen de beschikking van de beslagrechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne van 14 november
2001 in de zaak met algemeen rolnummer 01/122/A.
Het hoger beroep was ingesteld krachtens verzoekschrift, door eiser ter griffie van het
Hof van Beroep te Gent op 11 januari 2002 neergelegd. Op 14 februari 2002 werd de zaak
ingeleid voor een kamer met drie raadsheren.
Blijkens het zittingsblad van 11 juni 2002 van de kamer 14b van het Hof van Beroep te
Gent werd de zaak opgeroepen en in openbare terechtzitting behandeld: de raadslieden
van beide partijen pleitten en legden hun dossier neer waarna het hof de debatten heeft gesloten, de zaak in beraad heeft genomen en ze voor uitspraak heeft gesteld op de terechtzitting van 25 juni 2002.
De kamer 14b was op de zitting van 11 juni 2002 als volgt samengesteld:
M.J.D.C., kamervoorzitter
M.H., raadsheer
L.T., raadsheer
L.L., adjunct-griffier.
Het bestreden arrest werd op de zitting van 10 september 2002 van kamer 14b van het
hof van beroep uitgesproken. Blijkens het zittingsblad van die zitting velde het hof na beraad, in openbare terechtzitting, het bestreden arrest.
De kamer 14b was op de zitting van 10 september 2002 als volgt samengesteld:
M.J.D.C., kamervoorzitter
F.J., griffier.
Alhoewel de zaak ingeleid, - en volgens de uitdrukkelijke bepalingen in het dispositief
van het bestreden arrest zelf - behandeld en in beraad werd genomen telkens voor en door
drie raadsheren, werd het bestreden arrest in deze zaak uitgesproken door een alleenzete-
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lend raadsheer.
Het bestreden arrest is slechts ondertekend door Mevrouw M.J.D.C., kamervoorzitter
en de Heer F.J., griffier.
1. Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 779, lid 1, juncto 1042 van het Gerechtelijk Wetboek kan het
arrest "enkel worden gewezen door het voorgeschreven aantal (raadsheren). Dezen moeten alle zittingen over de zaak bijgewoond hebben. Een en ander op straffe van
nietigheid".
In geval van afwezigheid van een raadsheer, preciseert het tweede lid van artikel 779
van het Gerechtelijk Wetboek dat "wanneer een (raadsheer) wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van een (arrest) waarover hij mede heeft beraadslaagd overeenkomstig artikel 778, (...) de voorzitter van het gerecht evenwel een ander rechter (kan) aanwijzen om hem op het ogenblik van de uitspraak te vervangen".
Artikel 321 van het Gerechtelijk Wetboek is in dezelfde zin opgesteld.
Artikel 779, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek vereist dat de raadsheren die de
zaak behandeld hebben "alle" zittingen moeten bijgewoond hebben, hetgeen vereist dat
dezelfde raadsheren aanwezig moeten zijn op de zitting waarop, in de door hen behandelde zaak, een arrest wordt geveld.
Hetzelfde lid bepaalt uitdrukkelijk dat een schending van dit wettelijk vereiste door nietigheid wordt gesanctioneerd. Zulks toont aan welk belang de wetgever hecht aan de naleving van de vereisten van artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek.
Het Hof had trouwens de gelegenheid te onderstrepen dat de sanctie van artikel 862 van
het Gerechtelijk Wetboek op een schending van artikel 779, lid 1, niet van toepassing is
(Cass., 5 mei 1988, A.C. 1987-88, p. 1134; Cass., 30 mei 1991, A.C. 1990-91, nr. 502).
Bovendien kan volgens de rechtspraak van het Hof een raadsheer die wettig verhinderd
is om de uitspraak bij te wonen alleen worden vervangen door een andere raadsheer die
door de voorzitter van dat gerecht is aangewezen (Cass., 13 mei 1981, A.C. 1980-81, p.
1052, nr. 521).
Nadat de zaak op de zitting van 14 februari 2002 was ingeleid en op de zitting van 11
juni 2002 was behandeld en, na sluiting der debatten, in beraad was genomen, telkens
voor en door drie raadsheren, kon het bestreden arrest, bij gebreke aan melding van door
de eerste voorzitter aangeduide raadsheren om de wettig verhinderde raadsheren te vervangen, op de zitting van 10 september 2002 niet worden uitgesproken door een alleenzetelend raadsheer zonder het wettelijk vereiste te schenden dat de raadsheren voor wie de
zaak werd behandeld, alle zittingen, waaronder de zitting op dewelke het bestreden arrest
werd uitgesproken, moet bijwonen (schending van de artikelen 321, 779, eerste lid en
1042 van het Gerechtelijk Wetboek).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het
vonnis enkel kan worden gewezen door het voorgeschreven aantal rechters en
dat deze alle zittingen over de zaak moeten hebben bijgewoond, een en ander op
straffe van nietigheid;
Dat aan die bepaling het behoud van de eenheid van samenstelling van de zetel
die in een zaak de zittingen bijwoont en die welke het vonnis wijst, ten grondslag
ligt;
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Dat uit die bepaling volgt dat in een zaak het vonnis moet worden gewezen
door alle rechters die de zittingen hebben bijgewoond;
Dat dit artikel 779 ook van toepassing is in hoger beroep;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat de zaak werd behandeld voor kamervoorzitter D.C. en de raadsheren M.H. en
L.T.;
Dat het arrest alleen werd gewezen door kamervoorzitter D.C.;
Dat aldus het arrest niet werd gewezen door de rechters voor wie de zaak werd
behandeld;
Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
18 februari 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Lefèbvre.

Nr. 105
1° KAMER - 18 februari 2005

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — GERECHTELIJK AKKOORD - HERSTELPLAN - SOCIALE
ZEKERHEIDSBIJDRAGEN.
2º SOCIALE ZEKERHEID — ALGEMEEN - GERECHTELIJK AKKOORD - HERSTELPLAN SOCIALE ZEKERHEIDSSCHULD - VERMINDERING - OPENBARE ORDE.
3º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN - NATIONALE
MAATREGEL - STAATSSTEUN - NATIONALE RECHTER - BEVOEGDHEID.
4º SOCIALE ZEKERHEID — ALGEMEEN - VERLIES SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN OPSCHORTING VAN BETALING - WETTELIJKE REGELING - STAATSSTEUN.
5º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — GERECHTELIJK AKKOORD - SOCIALE ZEKERHEIDSSCHULD GEDEELTELIJKE KWIJTSCHELDING - GEEN STEUNMAATREGEL - VOORWAARDE.
6º SOCIALE ZEKERHEID — ALGEMEEN - GERECHTELIJK AKKOORD - SOCIALE
ZEKERHEIDSSCHULD - GEDEELTELIJKE KWIJTSCHELDING - GEEN STEUNMAATREGEL - VOORWAARDE.
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7º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — BELEID - SOCIALE
ZEKERHEIDSSCHULD - GEDEELTELIJKE KWIJTSCHELDING - STEUNMAATREGEL.
8º SOCIALE ZEKERHEID — ALGEMEEN - SOCIALE ZEKERHEIDSSCHULD GEDEELTELIJKE KWIJTSCHELDING - E.G.-VERDRAG - STEUNMAATREGEL.
1º De rijksdienst voor sociale zekerheid, als algemeen bevoorrechte schuldeiser met
betrekking tot de sociale zekerheidsbijdragen, is gebonden door het goedgekeurde
herstelplan, ook al heeft hij er zelf niet mee ingestemd 1 2. (Artt. 29, 34 en 35 Wet 17 juli
1997 betreffende het gerechtelijk akkoord)
2º Het karakter van openbare orde van de sociale zekerheid verhindert niet dat een
herstelplan, met het oog op de redding van de onderneming en het behoud van de
activiteit, voorziet in de vermindering van de sociale zekerheidsschuld3. (Art. 29 Wet 17
juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord)
3º Het komt de nationale rechter toe om uit te maken of een nationale maatregel al dan niet
als staatssteun in de zin van het EG-Verdrag is te beschouwen 4. (Art. 87, eerste lid
E.E.G.-Verdrag)
4º Het verlies van sociale zekerheidsbijdragen voor de Staat als gevolg van de toepassing
van een wettelijke regeling van opschorting van betaling, is inherent aan iedere wettelijke
regeling die het kader vaststelt waarbinnen de betrekkingen tussen een insolvabele
onderneming en al haar schuldeisers worden geregeld, zonder dat daaruit automatisch
het bestaan van een extra financiële last kan worden afgeleid die rechtstreeks of
zijdelings door de overheid wordt gedragen en die bestemd is om de betrokken
ondernemingen een bepaald voordeel toe te kennen5.
5º en 6° De kwijtschelding toegekend in toepassing van artikel 34 van de wet op het
gerechtelijk akkoord, van een deel van de schuld die de schuldenaar heeft ten aanzien
van de rijksdienst voor sociale zekerheid, is geen steunmaatregel indien de
kwijtschelding van sociale zekerheidsbijdragen niet van een andere aard is dan de
kwijtschelding van de schulden die de schuldenaar heeft ten aanzien van de particuliere
schuldeisers die zich ten aanzien van de schuldenaar in dezelfde situatie bevinden als de
rijksdienst voor sociale zekerheid, en die de hen verschuldigde bedragen trachten te
verhalen. (Art. 87, eerste lid E.E.G.-Verdrag; Art. 34 Wet 17 juli 1997 betreffende het
gerechtelijk akkoord)
7º en 8° Niet elke gedeeltelijke kwijtschelding van de sociale zekerheidsschuld is een
steunmaatregel in de zin van artikel 87, eerste lid E.E.G.-verdrag6. (Art. 87, eerste lid
E.E.G.-Verdrag)
(R.S.Z. T. CHAMPAGNE HOLDING N.V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.03.0490.N)

I. Bestreden beslissing
1 Parl. St. Kamer 1996-97, nr. 329/17, 80; I. V EROUGSTRAETE, Manuel de la faillite et du concordat,
Kluwer Editions Juridiques Belges, 2003, nr. 194.
2 Onder het regime van de oude wet was het omgekeerd: Cass., 20 okt. 1980, A.C. 1980-1981, 180.
3 A. ZENNER, Faillites et concordats. Chronique de jurisprudence 1998-1999, Larcier, 2000, 98;
A. ZENNER, Faillites et concordats 2002, la réforme de la réforme et sa pratique, Larcier, 2003, 427428.
4 H.v.J., 8 nov. 2001, C-143/99, Jur. H.v.J. 2001, I, 8384.
5 Zie H.v.J., 1 dec. 1998, C-200/97, Jur. H.v.J. 1998, I, 7926; H.v.J., 12 okt. 2000, C-480/98, Jur.
H.v.J. 2000, I, 8733.
6 Ibid.
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 februari 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 5, 9, 11, 14 en 23 van de Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de be sluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
(verder afgekort als R.S.Z.-Wet);
- de artikelen 3, 22 en 23, eerste lid van de Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (verder afgekort als algemene
beginselenwet);
- de artikelen 34 en 35 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord;
- artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiser ongegrond en bevestigt het
vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt van 28 juni 2001 waarin eisers derdenverzet werd afgewezen tegen het vonnis van 14 maart 2000 van diezelfde rechtbank
waarin het herstelplan werd goedgekeurd en de definitieve opschorting aan verweerster
werd toegekend.
Het bestreden arrest stelt hierbij vast dat de eerste rechter in zijn vonnis van 28 juni
2001 alle argumenten van eiser op een juiste en volledige wijze heeft beantwoord waarna
het de motieven van het beroepen vonnis tot de zijne neemt en als herhaald beschouwt.
Het derdenverzet van eiser tegen de goedkeuring van het herstelplan werd door de eerste rechter onder meer op de volgende gronden verworpen:
"Zo kan worden aangenomen dat de financiering van de sociale zekerheid de essentiële
belangen van de Staat raakt, is een vermindering van de sociale schuld hiermee niet onverenigbaar nu (eiser) zelf, in toepassing van art. 11 van de wet van 27.6.1969 dergelijke
kwijtschelding kan toestaan (Luik, 17.6.1999, TBH 2000, 792; Kh. Verviers, 15.10.1998,
J.L.M.B. 1999, 996) .
Bovendien heeft de kwijtschelding van een bepaald deel der sociale zekerheid tot doel
een bedrijf in moeilijkheden te doen overleven, met als gevolg het behoud van zijn activiteiten en tewerkstelling.
De sociale zekerheid en haar financiering zijn alleszins beter gediend met een behoud
van activiteiten en tewerkstelling dan wel met een eventueel faillissement met hieraan gekoppeld een verlies aan tewerkstelling, waarbij dient opgemerkt te worden dat ingeval van
faillissement (eiser) haar vordering niet of nauwelijks zal betaald zien" (vonnis, punt 5).
"Daar uit niets blijkt dat het herstelplan strijdig zou zijn met bepalingen van de openbare orde, wordt het derdenverzet ongegrond verklaard" (vonnis, punt 9).
Grieven
Gedurende de periode waarin de voorlopige opschorting van toepassing is, stelt de
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schuldenaar een herstel- of betalingsplan op, bestaande uit een beschrijvend gedeelte en
een bepalend gedeelte (artikel 29, §1 van de wet van 17 juli 1997). Het bepalend gedeelte
van het herstel- of betalingsplan bevat onder meer de voorgestelde betalingstermijnen en
schuldverminderingen (artikel 34,§3 van de wet van 17 juli 1997) die moeten worden genomen om de schuldeisers te voldoen.
Krachtens artikel 34 van de wet van 17 juli 1997 kan de rechtbank, als meer dan de
helft van de schuldeisers die aangifte hebben gedaan van hun schuldvordering, die hebben
deelgenomen aan de stemming en die in waarde meer dan de helft van de schuldvorderingen vertegenwoordigen, hiermee instemmen, de definitieve opschorting van betaling
goedkeuren voor zover de schuldenaar de nodige waarborgen biedt voor een eerlijk bestuur en indien de openbare orde er niet aan in de weg staat.
De rechtbank dient bijgevolg na te gaan of het tussen de schuldenaar en de meerderheid
van de schuldeisers tot stand gekomen herstelplan, dat na de goedkeuring door de rechtbank bindend zal zijn voor alle betrokken schuldeisers (artikel 35 van de wet van 17 juli
1997), niet indruist tegen bepalingen die de openbare orde aanbelangen.
Bepalingen zijn van openbare orde wanneer zij de essentiële belangen van de Staat of
Gemeenschap raken of in het privaatrecht de juridische grondslagen vastleggen waarop de
economische of morele orde van de maatschappij berust.
De sociale zekerheid der werknemers omvat het geheel van de sociale prestaties waarop
de sociaal verzekerden recht hebben en die tot doel hebben het arbeidsinkomen van de
werknemer te vervangen of aan te vullen ten einde hen te vrijwaren van bepaalde arbeidsrisico's, tegenover bepaalde gezins- en levensomstandigheden en sociale risico's (zie artikel 3 van de wet van 29 juni 1981).
De geldmiddelen van de sociale zekerheid komen in hoofdzaak voort uit de solidariteit
van de werkgevers en de werknemers in de vorm van sociale zekerheidsbijdragen (artikel
22, §1, eerste streep van voormelde wet).
Eiser is als openbare instelling door de wet belast met de inning van de sociale-zekerheidsbijdragen (de artikelen 5 en 9 van de R.S.Z.-Wet).
Het stelsel van de sociale zekerheid, zijn financiering en de inning van de sociale- zekerheidsbijdragen, raken de essentiële belangen van de Staat zodat de bepalingen van de
Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en van de Wet van 29 juni 1981 houdende de
algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, van openbare orde zijn.
Wanneer het herstelplan in een schuldvermindering voorziet van sociale- zekerheidsbijdragen, in casu tot beloop van 40 pct., dan kan de rechtbank de definitieve opschorting
van betaling niet goedkeuren nu deze maatregel strijdig is met de sociale- zekerheidswetgeving en derhalve de openbare orde schendt.
Inzonderheid komt de financiering van de sociale - zekerheid, gestoeld op de solidariteit tussen werkgevers en werknemers, in het gedrang door het toekennen van een gedeeltelijke kwijtschelding van sociale- zekerheidsbijdragen.
Eiser kan weliswaar dadingen en compromissen afsluiten (artikel 11 R.S.Z.-Wet) doch
dit veronderstelt steeds het bestaan van een toekomstig of gerezen geschil nopens de verschuldigdheid van sociale- zekerheidsbijdragen waarbij wederzijdse toegevingen worden
gedaan (zie artikel 2044 van het Burgerlijk Wetboek) terwijl het bestaan en de omvang
van de sociale-zekerheidschuld zoals die in het herstelplan is opgenomen, niet wordt betwist.
Dadingen en compromissen worden door eiser bovendien uit eigen wil afgesloten terwijl de schuldvermindering die in het herstelplan wordt voorzien door een meerderheid
van schuldeisers aan eiser kan worden opgedrongen.
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Uit de loutere mogelijkheid voor eiser om dadingen en compromissen af te sluiten kan
bijgevolg zeker niet worden afgeleid dat een schuldvermindering niet onverenigbaar is
met het openbaar belang van de financiering van de sociale zekerheid.
Aan de wetten die de openbare orde betreffen kan krachtens artikel 6 van het Burgerlijk
Wetboek door bijzondere overeenkomsten geen afbreuk worden gedaan.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig heeft kunnen beslissen dat de gedeeltelijke kwijtschelding van de betaling van de sociale-zekerheidsbijdragen niet onverenigbaar is met de financiering van de sociale zekerheid en dat het herstelplan niet strijdig is
met de openbare orde (schending van alle in de aanhef van het middel aangehaalde bepalingen).
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 34 en 35 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord;
- de artikelen 92 en 93 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap, gesloten te Rome op 25 maart 1957, goedgekeurd bij wet van 2 december
1957, waarvan het opschrift (door het Verdrag over de Europese Unie, opgemaakt te
Maastricht op 7 februari 1992, goedgekeurd bij wet van 26 november 1992) gewijzigd
werd in "Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen", in zijn geconsolideerde versie thans de artikelen 87 en 88 (verder afgekort E.G.-Verdrag);
- de artikelen 8, 9, 11 en 556 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiser ongegrond en bevestigt het
vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt van 28 juni 2001 waarin eisers derdenverzet werd afgewezen tegen het vonnis van 14 maart 2000 van diezelfde rechtbank
waarin het herstelplan werd goedgekeurd en de definitieve opschorting aan verweerster
werd toegekend.
Het bestreden arrest stelt hierbij vast dat de eerste rechter in zijn vonnis van 28 juni
2001 alle argumenten van eiser op een juiste en volledige wijze heeft beantwoord waarna
het de motieven van het beroepen vonnis tot de zijne neemt en als herhaald beschouwd.
Het derdenverzet van eiser tegen de goedkeuring van het herstelplan werd door de eerste rechter onder meer op de volgende gronden verworpen:
"(Eiser) is van oordeel dat door kwijtschelding van een deel van haar vordering zowel
de Europese als interne regels van mededinging worden geschonden.
De regels van mededinging worden niet geschonden wanneer de geboden hulp tot doel
heeft een bedrijf in moeilijkheden te redden, er een reële kans op redding bestaat, de geboden hulp tijdelijk is en na het economisch herstel het bedrijf niet in een positie komt te
staan die gunstiger is dan deze van zijn concurrenten (C. M ATRAY en P. MARTENS, “Faillite
et concurrence ou l' abus de faiblesse économique”, TBH 1996, 407, nr. 16).
(Eiser) toont niet aan dat, rekening houdend met het voorgaande, de kwijtschelding van
een deel van haar vordering zou leiden tot een 'ongeoorloofde' concurrentievervalsing"
(vonnis, punt 6).
"Daar uit niets blijkt dat het herstelplan strijdig zou zijn met bepalingen van de openbare orde, wordt het derdenverzet ongegrond verklaard" (vonnis, punt 9).
Grieven
2.1. Eerste onderdeel
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Eiser had in zijn beroepsakte aangevoerd dat de kwijtschelding van een gedeelte van de
sociale- zekerheidsschuld in strijd is met de wetgeving inzake maatschappelijke zekerheid, de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging en de
wet op de voorrechten en hypotheken.
Tevens was door eiser aangevoerd dat die kwijtschelding van de sociale schuld neerkwam op een verkapte steunmaatregel toegekend in strijd met de Europese bepalingen inzake de steunmaatregelen aan ondernemingen:
"b. Verkapte steunmaatregelen
Bovendien betekent de kwijtschelding van een gedeelte van de schuld niet meer of niet
minder dat aan de betrokken NV steunmaatregelen worden toegekend die in strijd zijn
met de Europese bepalingen inzake de steunmaatregelen aan ondernemingen.
De kwijtschelding wekt trouwens ook concurrentievervalsing ten aanzien van de werkgevers die wel correct hun zekerheidsbijdragen betalen" (beroepsakte, p.4).
Het bestreden arrest stelt vast dat eiser niet aantoont dat de kwijtschelding van een deel
van haar vordering tot een "ongeoorloofde" concurrentievervalsing zou leiden zonder
hierbij te verduidelijken of deze kwijtschelding in kwestie al dan niet als een steunmaatregel kan worden aanzien naar Europees recht, en zo ja, of het om een geoorloofde dan wel
een verboden steunmaatregel gaat.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest het pertinente verweer van eiser gestoeld op de
schending van de Europese regels inzake mededinging, niet regelmatig met redenen heeft
omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).
2.2. Tweede onderdeel
Krachtens artikel 34 van de wet van 17 juli 1997 kan de rechtbank de definitieve opschorting van betaling slechts goedkeuren wanneer, onder meer, de openbare orde er niet
aan in de weg staat.
Krachtens artikel 92, lid 1 E.G.-Verdrag, thans 87.1 van de geconsolideerde versie,
geldt er een principieel verbod op steunmaatregelen:
"Behoudens de afwijkingen waarin dit Verdrag voorziet, zijn steunmaatregelen van de
Staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te
vervalsen, onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt, voorzover deze steun het
handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt".
Het begrip steunmaatregel heeft in voormelde context een algemenere strekking dan het
begrip subsidie, daar het niet alleen positieve prestaties omvat maar ook maatregelen die,
in verschillende vormen, de lasten verlichten die normaliter op het budget van een onderneming drukken en daardoor - zonder subsidies in de strikte zin van het woord te zijn van gelijke aard zijn en tot identieke gevolgen leiden. Het gaat hierbij om voordelen die,
rechtstreeks of zijdelings, met staatsmiddelen worden bekostigd of die een extra last voor
de Staat of voor daartoe aangewezen of ingestelde instellingen meebrengen.
Uit de artikelen 5 en 9 R.S.Z.-Wet blijkt dat eiser een openbare instelling is die door de
wet met de inning van de sociale- zekerheidsbijdragen is belast en die valt onder de waarborg van de Staat.
Het stelsel van de sociale zekerheid raakt de essentiële belangen van de Staat in de
mate dat dit stelsel met eigen geldmiddelen van de Staat wordt gefinancierd (artikel 22
van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid
voor werknemers).
Wanneer aan een onderneming een gedeeltelijke kwijtschelding wordt verleend van sociale zekerheidsbijdragen dan maakt deze schuldvermindering een steunmaatregel uit die
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verboden is krachtens artikel 92, lid 1 E.G.-Verdrag, thans 87.1 van de geconsolideerde
versie, nu deze maatregel een extra last teweegbrengt voor de financiering van het stelsel
van de sociale zekerheid en de concurrentie verstoort ten aanzien van de ondernemingen
die niet van een schuldvermindering kunnen genieten.
De gedeeltelijke kwijtschelding van sociale- zekerheidsbijdragen, tot beloop van 40
pct., in het kader van onderhavig gerechtelijk akkoord, was derhalve strijdig met de Europese regels inzake steunmaatregelen die eveneens van openbare orde zijn.
De omstandigheid dat deze kwijtschelding tot doel heeft een bedrijf in moeilijkheden te
redden, dat er te dezen een reële kans op redding bestaat, dat de geboden hulp tijdelijk is
en dat na het economisch herstel het bedrijf niet in een positie komt te staan die gunstiger
is dan deze van zijn concurrenten, neemt niet weg dat deze kwijtschelding gedurende de
opschorting concurrentievervalsend werkt ten aanzien van de werkgevers die wel correct
hun sociale-zekerheidsbijdragen betalen en zodoende het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest ten onrechte heeft beslist dat eiser niet aantoont
dat de gedeeltelijke kwijtschelding van een deel van zijn vordering, zou leiden tot een
"ongeoorloofde" concurrentievervalsing en dat niet is aangetoond dat het herstelplan strijdig zou zijn met bepalingen van openbare orde.
Door deze kwijtschelding van sociale- zekerheidsbijdragen niet als een steunmaatregel
te weerhouden in de zin van artikel 92, lid 1 EG-Verdrag, thans 87.1 van de geconsolideerde versie, verantwoordde het bestreden arrest bijgevolg zijn beslissing niet naar recht
(schending van de artikelen 34 en 35 van de wet van 17 juli 1997 en 92, lid 1 E.G.-Verdrag, thans 87.1).
2.3. Derde onderdeel
Krachtens artikel 87.2 en 3, voorheen 92, lid 2 en 3 E.G.-Verdrag, kunnen bepaalde
steunmaatregelen als geoorloofd en verenigbaar met de gemeenschappelijke markt worden beschouwd:
"2. Met de gemeenschappelijke markt zijn verenigbaar:
a) steunmaatregelen van sociale aard aan individuele verbruikers op voorwaarde dat
deze toegepast worden zonder onderscheid naar de oorsprong van de producten;
b) steunmaatregelen tot herstel van de schade veroorzaakt door natuurrampen of andere
buitengewone gebeurtenissen;
c) steunmaatregelen aan de economie van bepaalde streken van de Bondsrepubliek
Duitsland die nadeel ondervinden van de deling van Duitsland, voorzover deze steunmaatregelen noodzakelijk zijn om de door deze deling berokkende economische nadelen te
compenseren.
3. Als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt kunnen worden beschouwd:
a) steunmaatregelen ter bevordering van de economische ontwikkeling van streken
waarin de levensstandaard abnormaal laag is of waar een ernstig gebrek aan werkgelegenheid heerst;
b) steunmaatregelen om de verwezenlijking van een belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang te bevorderen of een ernstige verstoring in de economie van
een lidstaat op te heffen;
c) steunmaatregelen om de ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid of van bepaalde regionale economieën te vergemakkelijken, mits de voorwaarden
waaronder het handelsverkeer plaatsvindt daardoor niet zodanig worden veranderd dat het
gemeenschappelijk belang wordt geschaad;
d) steunmaatregelen om de cultuur en de instandhouding van het culturele erfgoed te
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bevorderen, wanneer door deze maatregelen de voorwaarden inzake het handelsverkeer en
de mededingingsvoorwaarden in de Gemeenschap niet zodanig worden veranderd dat het
gemeenschappelijk belang wordt geschaad;
e) andere soorten van steunmaatregelen aangewezen bij besluit van de Raad, genomen
met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, op voorstel van de Commissie".
De beoordeling van de verenigbaarheid van een steunmaatregel met de gemeenschappelijke markt behoort exclusief toe aan de Commissie, onder toezicht van het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen:
"Artikel 88 (voorheen artikel 93 E.G.-Verdrag):
1. De Commissie onderwerpt tezamen met de lidstaten de in die staten bestaande steunregelingen aan een voortdurend onderzoek. Zij stelt de dienstige maatregelen voor, welke
de geleidelijke ontwikkeling of de werking van de gemeenschappelijke markt vereist.
2. Indien de Commissie, na de belanghebbenden te hebben aangemaand hun opmerkingen te maken, vaststelt dat een steunmaatregel door een staat of met staatsmiddelen bekostigd, volgens artikel 87 niet verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt of dat
van deze steunmaatregel misbruik wordt gemaakt, bepaalt zij dat de betrokken staat die
steunmaatregel moet opheffen of wijzigen binnen de door haar vast te stellen termijn.
Indien deze Staat dat besluit niet binnen de gestelde termijn, nakomt, kan de Commissie of iedere andere belanghebbende staat zich in afwijking van de artikelen 226 en 227
rechtstreeks tot het Hof van Justitie wenden.
Op verzoek van een lidstaat kan de Raad met eenparigheid van stemmen beslissen dat
een door die staat genomen of te nemen steunmaatregel in afwijking van de bepalingen
van artikel 87 of van de in artikel 89 bedoelde verordeningen als verenigbaar moet worden beschouwd met de gemeenschappelijke markt, indien buitengewone omstandigheden
een dergelijke beslissing rechtvaardigen. Als de Commissie met betrekking tot deze steunmaatregel de in de eerste alinea van dit lid vermelde procedure heeft aangevangen, wordt
deze door het verzoek van de betrokken staat aan de Raad geschorst, totdat de Raad zijn
standpunt heeft bepaald.
Evenwel, indien de Raad binnen een termijn van drie maanden te rekenen van het verzoek. zijn standpunt niet heeft bepaald, beslist de Commissie.
3. De Commissie wordt van elk voornemen tot invoering of wijziging van steunmaatregelen tijdig op de hoogte gebracht, om haar opmerkingen te kunnen maken. Indien zij
meent dat zulk een voornemen volgens artikel 87 onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt, vangt zij onverwijld de in het vorige lid bedoelde procedure aan. De betrokken lidstaat kan de voorgenomen maatregelen niet tot uitvoering brengen voordat die procedure tot een eindbeslissing heeft geleid."
De nationale rechter die het bestaan vaststelt van een steunmaatregel waarvan geen
melding werd gedaan bij de Commissie, kan bijgevolg niet zelf oordelen over de verzoenbaarheid ervan met het Gemeenschapsrecht nu dit het exclusieve terrein is van de Commissie, en kan dus evenmin beslissen over het al dan niet concurrentievervalsend karakter
van deze steunmaatregel.
Wel kan de nationale rechter vaststellen dat de niet-melding van deze steun overeenkomstig de procedure van artikel 88 E.G. (voorheen artikel 93) een schending inhoudt van
dit artikel waardoor hij elke uitwerking kan ontzeggen aan de niet-gemelde steunmaatregel.
Het arrest kwam in casu tot het besluit dat eiser niet aantoonde dat de kwijtschelding
van een deel van zijn vordering zou leiden tot een "ongeoorloofde" concurrentievervalsing.
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In de mate dat het arrest er zodoende vanuit ging dat de kwijtschelding van de socialezekerheidsschuld in casu als een geoorloofde en met de gemeenschappelijke markt verenigbare steunmaatregel kan worden aanzien, maakte het arrest zich bijgevolg schuldig aan
machtsoverschrijding nu het desbetreffend over geen rechtsmacht beschikt, en is zijn beslissing tot goedkeuring van de definitieve opschorting niet naar recht verantwoord
(schending van de artikelen 34 en 35 van de wet van 17 juli 1997, 92 en 93, thans 87 en
88 E.G.-Verdrag, 8, 9, 11 en 556 van het Gerechtelijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 29, §1 van de wet van 17 juli 1997
betreffende het gerechtelijk akkoord, de schuldenaar gedurende de periode waarin de voorlopige opschorting van toepassing is, een herstel- of betalingsplan opstelt, bestaande uit een beschrijvend gedeelte en een bepalend gedeelte;
Dat het bepalend gedeelte van het herstel- of betalingsplan, volgens artikel 29,
§3, de voorgestelde betalingstermijnen en schuldverminderingen vermeldt, die
moeten worden genomen om de schuldeisers te voldoen;
Dat, krachtens artikel 34 van de wet van 17 juli 1997, als meer dan de helft
van de schuldeisers die aangifte hebben gedaan van hun schuldvordering, die
hebben deelgenomen aan de stemming en die in waarde meer dan de helft van de
schuldvorderingen vertegenwoordigen, hiermee instemmen, de rechtbank de definitieve opschorting van betaling kan goedkeuren, voor zover de schuldenaar de
nodige waarborgen biedt voor een eerlijk bestuur en indien de openbare orde er
niet aan in de weg staat;
Overwegende dat eiser, als algemeen bevoorrechte schuldeiser met betrekking
tot de sociale zekerheidsbijdragen, door het goedgekeurde herstelplan is gebonden, ook al heeft hij er zelf niet mee ingestemd;
Dat uit de parlementaire voorbereiding en uit de specifieke vereisten van het
gerechtelijk akkoord volgt dat het karakter van openbare orde van de sociale zekerheid niet verhindert dat een herstelplan, met het oog op de redding van de ondernemingen en het behoud van de activiteit, in een vermindering voorziet van
de sociale zekerheidsschuld;
Dat het middel faalt naar recht;
2. Tweede middel
2.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het arrest het in het onderdeel bedoelde verweer dat de
kwijtschelding van de sociale zekerheidsschuld neerkomt op een verkapte steunmaatregel, verwerpt en beantwoordt met overname van de redenen van het beroepen vonnis dat eiser niet aantoont dat de kwijtschelding van een deel van de
vordering zou leiden tot ongeoorloofde concurrentievervalsing;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
2.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 34, eerste lid van de wet van 17 juli 1997,
indien de openbare orde er niet aan in de weg staat en de schuldenaar de nodige
waarborgen biedt voor een eerlijk bestuur, de rechtbank de definitieve opschor-
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ting van betaling kan goedkeuren als meer dan de helft van de schuldeisers die
aangifte hebben gedaan van hun schuldvordering, die hebben deelgenomen aan
de stemming en die in waarde meer dan de helft van de schuldvorderingen vertegenwoordigen, hiermee instemmen;
Overwegende dat, krachtens artikel 87.1 E.G.-Verdrag, behoudens de afwijkingen waarin dit Verdrag voorziet, steunmaatregelen van de Staten of in welke
vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging
van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt, voorzover deze
steun het handelsverkeer tussen de Lid-Staten ongunstig beïnvloedt;
Dat het de nationale rechter toekomt uit te maken of een nationale maatregel al
dan niet als staatssteun in de zin van het E.G.-Verdrag is te beschouwen, zoals
blijkt uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
van 8 november 2001, C-143/99;
Overwegende dat het verlies van sociale zekerheidsbijdragen voor de Staat als
gevolg van de toepassing van een wettelijke regeling van opschorting van betaling, inherent is aan iedere wettelijke regeling die het kader vaststelt waarbinnen
de betrekkingen tussen een insolvabele onderneming en al haar schuldeisers worden geregeld, zonder dat daaruit automatisch het bestaan van een extra-financiële
last kan worden afgeleid die rechtstreeks of zijdelings door de overheid wordt
gedragen en die bestemd is om de betrokken ondernemingen een bepaald voordeel toe te kennen; dat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
reeds in dezelfde zin oordeelde bij de arresten van 12 oktober 2000,
SPANJE/COMMISSIE, C-480/98, en van 1 december 1998, ECOTRADE, C-200/97;
Dat de kwijtschelding toegekend in toepassing van artikel 34 van de wet op het
gerechtelijk akkoord, van een deel van de schuld die de schuldenaar heeft ten
aanzien van eiser, geen steunmaatregel is indien de kwijtschelding van de sociale
zekerheidsbijdragen niet van een andere aard is dan de kwijtschelding van de
schulden die de schuldenaar heeft ten aanzien van de particuliere schuldeisers die
zich ten aanzien van de schuldenaar in dezelfde situatie bevinden als eiser, en die
de hen verschuldigde bedragen trachten te verhalen;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat aan de eerste verweerster een definitieve opschorting van betaling werd toegekend over de periode van 14 maart 2000 tot 31 december 2001 en dat het herstelplan bepaalt dat de vordering van alle schuldeisers, de algemeen bevoorrechten inbegrepen, waaronder eiser, zal worden voldaan tot beloop van 60 pct.;
Overwegende dat de te dezen toegekende gedeeltelijke kwijtschelding van de
sociale zekerheidsschuld derhalve niet kan worden aangemerkt als een steunmaatregel in de zin van artikel 87.1 E.G.-Verdrag;
Dat het onderdeel, dat ervan uitgaat dat elke gedeeltelijke kwijtschelding van
de sociale zekerheidsschuld een steunmaatregel is die verboden is krachtens artikel 87.1 E.G.-Verdrag, niet kan worden aangenomen;
2.3. Derde onderdeel
Overwegende dat het onderdeel gebaseerd is op de onderstelling dat de kwijt-
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schelding van de sociale zekerheidsschuld een verboden steunmaatregel uitmaakt
in de zin van artikel 87.1 E.G.-Verdrag;
Dat uit het antwoord op het tweede onderdeel van het tweede middel blijkt dat
dit niet het geval is;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
18 februari 2005 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
De Bruyn.

Nr. 106
2° KAMER - 22 februari 2005

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - OVERLIJDEN VAN OUDER - VERHOOGDE KINDERBIJSLAG VOOR
WEZEN - BEREKENING DER SCHADEVERGOEDING.
Nu de verhoogde kinderbijslag voor wezen niet strekt tot vergoeding van schade ingevolge
het overlijden van de ouder moet hij niet in aanmerking worden genomen bij de
berekening van de door de derde aansprakelijke verschuldigde schadevergoeding 1. (Artt.
1382 en 1383 B.W.; Artt. 50bis en 56bis Kinderbijslagwet Werknemers)
(V. T. L.)

ARREST

(A.R. P.04.0689.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 18 maart 2004 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Turnhout.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Afstand
1 Zie Cass., 7 sept. 2004, A.R. P.04.0315.N, nr. 386.
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Overwegende dat Mr. Houtekier namens eiser zonder berusting afstand doet
van het cassatieberoep op de grond dat het bestreden vonnis eiser veroordeelt tot
het betalen aan verweerder, in zijn vermelde hoedanigheid, van definitieve bedragen en daarbij voorbehoud verleent voor wat betreft de economische schade
voor de periode nadat de kinderen J. L. en L. L. 18 jaar zijn geworden;
Overwegende dat de appèlrechters door aldus te oordelen hun rechtsmacht volledig hebben uitgeoefend en niets overlaten waarover een eventuele verwijzingsrechter nog zou dienen te oordelen;
Dat geen grond voor het verlenen van afstand aanwezig is;
B. Onderzoek van het middel
1. Eerste en tweede onderdeel
Overwegende dat de verhoogde kinderbijslag als wees, zoals bedoeld in artikel
50bis Kinderbijslagwet Werknemers, verschuldigd is in geval van overlijden van
één van de ouders;
Overwegende dat de wet daarbuiten geen andere voorwaarde stelt; dat niet
moet worden nagegaan, onder meer, of de overleden ouder tot het onderhoud van
het kind bijdroeg, noch welke de oorzaak van het overlijden is geweest;
Overwegende dat de verhoogde kinderbijslag voor wezen niet strekt tot vergoeding van schade ingevolge het overlijden van de ouder en niet in aanmerking
moet worden genomen bij de berekening van de door de derde aansprakelijke
verschuldigde schadevergoeding;
Dat de onderdelen falen naar recht;
2. Derde onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters, anders dan het onderdeel aanvoert, met
herstel van een verschrijving in het beroepen vonnis, wettig konden oordelen dat,
met het oog op een passende en billijke vergoeding van de kinderen, het niet aangewezen is het toegekende kapitaal te verminderen omdat het ook betrekking
heeft op toekomstige uitgaven;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
22 februari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal –
Advocaten: mrs. Houtekier en J. Bouly, Hasselt.
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Nr. 107
2° KAMER - 22 februari 2005

STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING
VAN EEN MEERWAARDE - VORDERING TOT HERSTEL - AARD - GEVOLGEN VOOR
DERDEVERKRIJGER.
De vordering tot herstel in zake stedenbouw heeft geen persoonlijk karakter, maar strekt tot
het doen verdwijnen van de onrechtmatige toestand die met betrekking tot het onroerend
goed door uitgevoerde werken of de gegeven bestemming is ontstaan; het zakelijke
karakter van die vordering brengt mee dat de derde verkrijger, wanneer de uitspraak over
die vordering hem kan worden tegengeworpen, desbetreffend niet meer rechten verkrijgt
dan in het vonnis ten aanzien van de gedaagde overlater is vastgesteld, dat hij de
gevolgen ondergaat die uit het vonnis voortvloeien en bijgevolg de uitvoering ervan dient
te gedogen zonder nochtans zelf het herstel te moeten verwezenlijken1.
(O. T. GEMEENTE SCHILDE e.a.)

ARREST

(A.R. P.04.0998.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 3 juni 2004 gewezen door het
Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een memorie één 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 bestreden arrest ten aanzien van verweerster sub 2 bij
verstek is gewezen; dat het cassatieberoep, dat is ingesteld voor het verstrijken
van de gewone termijn van verzet, inzoverre voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk is;
B. Onderzoek van het middel
Overwegende dat krachtens het te dezen toepasselijke artikel 69 Stedenbouwwet, de dagvaarding voor de correctionele rechtbank op grond van artikel 64 van
deze wet, op straffe van onontvankelijkheid van de vordering tot herstel, in het
hypotheekkantoor van het gebied waar de goederen gelegen zijn, wordt overgeschreven ten verzoeke van de gerechtsdeurwaarder die het exploot heeft opgemaakt;
Overwegende dat in verband gelezen met de artikelen 3 en 4 Hypotheekwet,
deze overschrijving tot gevolg heeft dat iedere in de zaak gewezen beslissing te1 Zie Cass., 19 okt. 1999, A.R. P.98.0257.N, nr. 543; 5 juni 2001, A.R. P.99.1489.N, nr. 333; 7 okt.
2003, A.R. P.03.0422.N, nr. 482.
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genwerpelijk wordt aan derden-verkrijgers van wie de titel van eigendomsverkrijging niet was overgeschreven vóór de overschrijving van de dagvaarding;
Overwegende dat de vordering tot herstel geen persoonlijk karakter heeft,
maar strekt tot het doen verdwijnen van de onrechtmatige toestand die met betrekking tot het onroerend goed door uitgevoerde werken of de gegeven bestemming is ontstaan; dat het zakelijke karakter van die vordering meebrengt dat de
derde-verkrijger, wanneer de uitspraak over die vordering hem kan worden tegengeworpen, desbetreffend niet meer rechten verkrijgt dan in het vonnis ten
aanzien van de gedaagde overlater is vastgesteld; dat hij de gevolgen ondergaat
die uit het vonnis voortvloeien, en bijgevolg de uitvoering ervan dient te gedogen
zonder nochtans zelf het herstel te moeten verwezenlijken;
Overwegende dat de omstandigheid dat voormelde derde-verkrijger bij het geding niet wordt betrokken, aan de gevolgen van deze tegenwerpelijkheid niet afdoet; dat immers door de regelmatige bekendmaking de herstelvordering hem
voorafgaandelijk is meegedeeld zodat hij, overeenkomstig het recht hem gewaarborgd door de artikelen 13 Grondwet en 6.1. EVRM, in het geding strekkende tot
het herstel kan tussenkomen;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat het bestreden arrest van 16
maart 2001 tegenwerpelijk is aan eiseres gelet op de kantmelding van de initiële
dagvaarding lastens de tweede verweerster, in de registers van de hypotheekbewaarder, en dat eiseres wel degelijk rechtsbescherming heeft genoten daar zij
van meetaf, nl. in de notariële akte van verkoop van 8 juli 1998, in kennis werd
gesteld van de hangende strafprocedure over het onroerend goed dat zij kocht;
Dat de appèlrechters zodoende, hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat de overige kritiek van eiseres tegen de beschouwingen met
betrekking tot haar rechtmatig belang opkomt tegen overtollige redenen, mitsdien bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, waar het middel niet ontvankelijk is om procedureredenen
die ontleend zijn aan normen die zelf niet het voorwerp uitmaken van het verzoek tot het stellen van de prejudiciële vraag, de vraag niet moet worden gesteld;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
22 februari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal
– Advocaten: mrs. C. Servais, Antwerpen en Houtekier.
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Nr. 108
2° KAMER - 22 februari 2005

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - STEDENBOUW - HERSTEL VAN
PLAATS IN DE VORIGE STAAT - MIDDEL DAT BETREKKING HEEFT OP DE REGELMATIGHEID VAN DE
TUSSENKOMST VAN HET BESTUUR IN DE RECHTSPLEGING - ONTVANKELIJKHEID.
2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT VORDERING - AARD - DOEL - WIJZIGING - GELDIGHEIDSDUUR.
3º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE BESLISSING - SCHENDING VAN DE GRONDWET
- GEZAG - GEVOLGEN - RECHTBANKEN.
4º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - DOEL - GEVOLG ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN DE LEGALITEIT IN STRAFZAKEN - TOEPASSELIJKHEID.
5º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING GRENZEN - VRAAG DIE UITGAAT VAN EEN ONJUISTE RECHTSOPVATTING.
6º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT VORDERING TOT HERSTEL - ONWETTIGHEID VAN EEN HERSTELVORDERING - BEOORDELING.
7º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT VORDERING TOT HERSTEL - ONWETTIGHEID VAN EEN HERSTELVORDERING - VERBAND.
8º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT VORDERING TOT HERSTEL - ONWETTIGHEID VAN EEN HERSTELVORDERING - VERBAND BEOORDELING DOOR DE RECHTER.
1º Het middel dat alleen opkomt tegen de hoedanigheid van de stedenbouwkundige
inspecteur als procespartij zonder dat de wettigheid van de beslissing op het door het
openbaar ministerie samen met eerstgenoemde gevorderde herstel wordt betwist is bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk1.
2º Ongeacht de wijze van herstel, is de herstelvordering éénzelfde vordering, die ertoe
strekt de gevolgen van het stedenbouwkundige misdrijf te doen ophouden, en die samen
met de strafvordering voor de rechter wordt aanhangig gemaakt; deze herstelvordering
bestaat zodra het bevoegde bestuur ze heeft ingesteld en blijft bestaan zolang de
strafrechter daarover geen uitspraak heeft gedaan; niets staat eraan in de weg dat deze
vordering in de loop van het geding wordt gewijzigd, zelfs voor het eerst in hoger
beroep2.
3º Uit het systeem van de prejudiciële vraagstelling, zoals onder meer geregeld door de
artikelen 26 en 28 Bijzondere Wet Arbitragehof, volgt weliswaar dat ook in andere zaken
die hetzelfde voorwerp hebben als een reeds beantwoorde prejudiciële vraag, de rechter
de wetsbepaling die het Arbitragehof ongrondwettig heeft bevonden, niet vermag toe te
passen; de rechter vermag evenwel niet de door het Arbitragehof ongrondwettig
bevonden wetsbepaling bij analogie uit te breiden tot een andere wetsbepaling waarover
het Arbitragehof nog geen uitspraak heeft gedaan, ook al heeft deze laatste een
gelijkaardige inhoud als deze die reeds door het Arbitragehof ongrondwettig is
1 Zie de conclusie van het openbaar ministerie.
2 Ibid.
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beoordeeld3.
4º De herstelvordering van artikel 149 Stedenbouwdecreet 1999 beoogt niet de
strafbaarstelling van een gedraging maar het herstel van de onrechtmatige toestand die
door het stedenbouwmisdrijf is ontstaan; daaruit volgt dat het algemeen rechtsbeginsel
van de legaliteit in strafzaken niet geldt voor die herstelvordering4.
5º Het Hof van Cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te
stellen, wanneer die vraag uitgaat van een door het Hof verworpen rechtsopvatting5.
6º Bij het bepalen van de werken die ten gevolge van het plegen van een
stedenbouwmisdrijf noodzakelijk zijn om de plaats in de vorige toestand te herstellen,
moet enkel rekening gehouden worden met de onwettigheid van een herstelvordering
wanneer het door de stedenbouwkundig inspecteur gevorderde herstel mede door deze
onwettigheid is bepaald6.
7º Het oorzakelijk verband tussen een herstelvordering, waarvan de onwettigheid wordt
aangevoerd, en het gevorderde herstel blijkt niet uit de enkele vaststelling dat de
gevorderde maatregel in overeenstemming is met de formulering van de vordering7.
8º Er bestaat geen oorzakelijk verband tussen een herstelvordering, waarvan de
onwettigheid wordt aangevoerd, en het gevorderde herstel en er is bijgevolg geen grond
om de aangevoerde onwettigheid van de herstelvordering te onderzoeken, wanneer blijkt
dat ook zonder deze onwettigheid dezelfde herstelmaatregel noodzakelijk is om de
gevolgen van het stedenbouwmisdrijf te doen ophouden8.
(M.)

Conclusie van de heer Procureur-generaal M. De Swaef:
[1]
In het eerste middel, eerste onderdeel, wordt namens eiseres opgekomen tegen de
beslissing van de appelrechters om de stedenbouwkundige inspecteur als procespartij toe
te laten, zonder daartoe een rechtsgrond te weerhouden.
Ingevolge een arrest van het Hof van 7 oktober 2003 (P.03.0260.N) werd beslist dat
“voor het kenbaar maken van de herstelvordering geen substantiële pleegvorm is
opgelegd; dat de strafrechter die vordering kan toekennen mits het bestuur duidelijk zijn
wil en de redenen ervan heeft te kennen gegeven en de betrokkene daarover tegenspraak
heeft kunnen voeren; Dat het onderdeel dat alleen de regelmatigheid van de tussenkomst
van het bestuur in de rechtspleging aanvecht, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is.”
Te dezen wordt ook enkel de regelmatigheid van de tussenkomst van de
stedenbouwkundige inspecteur aangevochten.
In toepassing van het arrest van 7 oktober 2003 kan dan ook besloten worden dat het
onderdeel niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang.
[2]
In het tweede onderdeel van het eerste middel wordt miskenning van het recht van
verdediging aangevoerd doordat door de appelrechters de aan de herstelvordering ten
grondslag liggende feitelijke en juridische elementen worden aangevuld hangende het
debat; de appelrechters hadden dus geen acht mogen slaan op de bijkomende argumentatie
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Ibid.
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bij conclusie noch bij additionele brief.
Bovendien zou ook het gezag van gewijsde van het tussenarrest van 9 november 2001
zijn geschonden.
Bij het reeds aangehaalde arrest van het Hof van 7 oktober 2003 werd geoordeeld dat
de herstelvordering, “ongeacht de wijze van herstel, éénzelfde vordering is, die ertoe
strekt de gevolgen van het stedenbouwkundige misdrijf te doen ophouden, en die samen
met de strafvordering voor de rechter aanhangig wordt gemaakt; Dat deze
herstelvordering bestaat zodra het bevoegde bestuur ze heeft ingesteld en dat ze blijft
bestaan zolang de strafrechter daarover geen uitspraak heeft gedaan; Dat niets eraan in de
weg staat dat deze vordering in de loop van het geding wordt gewijzigd, zelfs voor het
eerst in hoger beroep; Overwegende dat de omstandigheid dat de herstelvordering in
voorkomend geval voor het eerst in hoger beroep bij wijze van een onregelmatige
tussenkomst in het geding zou zijn gewijzigd, aan haar rechtsgeldigheid niet afdoet en de
rechter niet kan beletten erover uitspraak te doen.”
In toepassing van dezelfde motieven kan het tweede onderdeel worden afgewezen
omdat het faalt naar recht.
[3]
In het tweede middel wordt door eiseres aangevoerd dat de appelrechters artikel 149,
§1, 3° van het Decreet van het Vlaams Parlement van 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening (B.S. 8 juni 1999) (hierna DORO) niet konden
toepassen nadat het Arbitragehof het arrest van 22 juli 2004 had gewezen.
De appelrechters hebben geoordeeld dat de stedenbouwkundige inspecteur krachtens
artikel 149, §1, 3° DORO, in redelijkheid kon besluiten tot het vorderen van herstel in de
oorspronkelijke toestand, niettegenstaande dat voor inbreuken van voor 1 mei 2000 in
principe steeds de meerwaarde kan worden gevorderd.
Artikel 149, §1, derde lid DORO bepaalde: “Voor de misdrijven waarvan de eigenaar
kan aantonen dat ze werden gepleegd voor 1 mei 2000, kan in principe steeds het middel
van de meerwaarde worden aangewend, tenzij in één van de volgende gevallen:
1° bij het niet naleven van een bevel tot staking;
2° indien het misdrijf onaanvaardbare stedenbouwkundige hinder veroorzaakt voor de
omwonenden;
3° indien het misdrijf een zwaarwichtige en onherstelbare inbreuk vormt op de
essentiële stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming krachtens het
ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg.”
Bij arrest nr. 136/2004 van 22 juli 2004 heeft het Arbitragehof geoordeeld dat artikel
149, §1, derde lid DORO de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schond doordat het een
verschil in behandeling deed ontstaan naargelang het bouwmisdrijf voor of na 1 mei 2000
werd gepleegd.
In hetzelfde arrest wordt geoordeeld dat artikel 146, derde lid DORO de Grondwet
schendt.
Artikel 146, derde lid DORO bepaalde: “De strafsanctie voor het instandhouden van
inbreuken, bedoeld in het eerste lid, 1°, 2°, 3° 6° en 7° geldt niet voorzover de
handelingen, werken, wijzigingen of het strijdige gebruik niet gelegen zijn in de ruimtelijk
kwetsbare gebieden, voorzover ze geen onaanvaardbare stedenbouwkundige hinder
veroorzaken voor de omwonenden of voorzover ze geen ernstige inbreuk vormen op de
essentiële stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming krachtens het
ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg.”
Naar het oordeel van het Arbitragehof hebben de omschrijving “onaanvaardbare
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stedenbouwkundige hinder voor de omwonenden” en de omschrijving “ernstige inbreuk
op de essentiële stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming krachtens het
ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg” geen voldoende nauwkeurige normatieve
inhoud om een misdrijf te kunnen definiëren.
Volgens eiseres konden de appelrechters nu, gelet op het arrest van het Arbitragehof
van 22 juli 2004, geen toepassing maken van artikel 149, §1, derde lid, 3° DORO, met
name dat herstel kon worden gevorderd indien het misdrijf een zwaarwichtige en
onherstelbare inbreuk vormt op de essentiële stedenbouwkundige voorschriften inzake de
bestemming krachtens het ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg, vermits het
Arbitragehof had geoordeeld, weliswaar in de context van artikel 146, derde lid DORO,
dat deze omschrijving geen voldoende nauwkeurige normatieve inhoud had om een
misdrijf te kunnen definiëren.
Het feit dat het Arbitragehof in het kader van artikel 146, derde lid DORO deze
omschrijving niet aanvaardbaar vond, zou volgens eiseres met zich moeten meebrengen
dat van dezelfde omschrijving ook geen toepassing meer kan worden gemaakt in het
kader van artikel 149, § 1, 3°, bepaling die tevens niet conform met de Grondwet werd
geacht door het Arbitragehof.
Tenslotte wordt ook voorgesteld een prejudiciële vraag te stellen, met name of artikel
149, §1, 3° DORO zoals gewijzigd bij decreet van 4 juni 2003, de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet en het wettigheidsbeginsel in strafzaken, gewaarborgd bij de artikelen 21
(lees: 12), tweede lid en 14 van de Grondwet alsmede bij artikel 7 E.V.R.M. en 15 BUPOVerdrag schendt.
[4]
Bij arrest nr. 14/2005 van 19 januari 2005 (B.S. 31 januari 2005) heeft het Arbitragehof
in artikel 146, derde lid DORO de woorden “voorzover ze geen onaanvaardbare
stedenbouwkundige hinder veroorzaken voor de omwonenden of voorzover ze geen
ernstige inbreuk vormen op de essentiële stedenbouwkundige voorschriften inzake de
bestemming krachtens het ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg” vernietigd.
De motivering om tot deze vernietiging te besluiten, is nagenoeg identiek met de
motivering die in het arrest van 22 juli 2004 werd gegeven om tot de ongrondwettigheid
van deze omschrijvingen in het kader van artikel 146 DORO, te besluiten.
Het arrest van 19 januari 2005 bevestigt in die optiek derhalve het arrest van 22 juli
2004.
In hetzelfde arrest van 19 januari 2005 worden in artikel 149, §1, de woorden “voor 1
mei 2000” eveneens vernietigd.
Ook daar is de motivering gelijklopend aan deze die daaromtrent werd gegeven in het
arrest van 22 juli 2004, met name dat het niet grondwettelijk is om een onderscheid te
maken tussen situaties die dateren van voor 1 mei 2000 en deze die dateren van na die
datum; het Arbitragehof zag immers niet in welk gegeven kan verantwoorden dat het
betalen van de meerwaarde steeds mogelijk is onder bepaalde voorwaarden indien de
inbreuk vóór 1 mei 2000 is gepleegd, terwijl zulks niet mogelijk is indien de inbreuk na 1
mei 2000 is gepleegd (overweging B.20.3 van het arrest van 22 juli 2004 en overweging
B.59 van het arrest van 19 januari 2005).
Als gevolg van het feit dat ingevolge het arrest van 19 januari 2005 de bepaling van
artikel 149, §1, derde lid, 3° DORO, moet gelezen worden door abstractie te maken van
de woorden “voor 1 mei 2000” – doch voor het overige de bepaling in stand blijft – volgt
daaruit dat de appelrechters wél nog vermochten de herstelvordering toe te wijzen in
toepassing van artikel 149, §1, derde lid, 3° DORO, met name indien het misdrijf een
zwaarwichtige en onherstelbare inbreuk vormt op de essentiële stedenbouwkundige
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voorschriften inzake de bestemming krachtens het ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van
aanleg.
Het feit dat deze laatste omschrijving in artikel 146 DORO werd vernietigd, betekent
niet dat van deze omschrijving in artikel 149, §1, derde lid DORO geen toepassing meer
zou kunnen worden gemaakt, nu deze omschrijving in artikel 149, §1 DORO precies niet
werd vernietigd.
Na het vernietigingsarrest van 19 januari 2005 – dat immers van zodra het in het
Belgisch Staatsblad is gepubliceerd erga omnes geldt – blijkt dat de redenering die door
eiseres werd gemaakt, niet kan worden aanvaard.
Anders had men ook in artikel 149 de woorden “3° indien het misdrijf een
zwaarwichtige en onherstelbare inbreuk vormt op de essentiële stedenbouwkundige
voorschriften inzake de bestemming krachtens het ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van
aanleg”, moeten vernietigen.
De appelrechters hebben zich dus wel geschikt naar de interpretatie die door het
Arbitragehof aan artikel 149 DORO werd gegeven.
[5]
De redenering van eiseres die erin bestaat de ongrondwettigheid van artikel 146
DORO, als het ware te exporteren naar artikel 149, §1, derde lid DORO, kan niet worden
bijgetreden.
Zowel in het arrest van 22 juli 2004 (overweging B.7.5) als in het arrest van 19 januari
2005 (overweging B.44) wordt gesteld dat, ook al is het begrip “onaanvaardbare hinder”
aanvaardbaar binnen het burgerlijk recht – hoewel het zich tot extensieve definities leent –
het toch, evenmin als het begrip “ernstige inbreuk”, op zich niet de grondslag kan vormen
van een misdrijf, zonder ontoelaatbare zekerheid te creëren.
Waar deze begrippen in het kader van artikel 146 de grondslag voor een misdrijf
vormen en zij uiteindelijk om die reden in dat artikel werden geschrapt, geldt dit evenwel
niet voor artikel 149 waar deze begrippen géén grondslag voor een misdrijf vormen.
Inderdaad, de herstelmaatregel inzake stedenbouw behoort weliswaar tot de
strafvordering en wordt opgelegd hetzij door de strafrechter bij de uitspraak over de
strafvordering of in een latere afzonderlijke beslissing, hetzij door de burgerlijke rechter,
maar heeft niettemin een burgerrechtelijk karakter daar hij in werkelijkheid een
bijzondere vorm van teruggave beoogt (Cass. 9 september 2004, C.03.0393.N).
Gelet op het burgerrechtelijk karakter van de maatregel zal de overweging van het
Arbitragehof dat het begrip aanvaardbaar is in het burgerlijk recht, tot gevolg hebben dat
het begrip “onaanvaardbare hinder” of “ernstige inbreuk”, uit artikel 149 DORO, ook daar
aanvaardbaar is, vermits deze bepaling niets van doen heeft met een misdrijf doch wel
met de herstelvordering van de stedenbouwkundige inspecteur.
[6]
Er wordt tenslotte namens eiseres nog een prejudiciële vraag voorgesteld, met name:
“Schendt artikel 149, § 1, 3° DORO zoals gewijzigd bij decreet van 4 juni 2003, de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet en het wettigheidsbeginsel in strafzaken,
gewaarborgd bij de artikelen 21 (lees 12), tweede lid, en 14 van de Grondwet alsmede bij
art. 7 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 15 van het
Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten?”
Zo geformuleerd, gaat de opgeworpen vraag uit van de foutieve juridische
veronderstelling dat de herstelmaatregel een strafrechtelijk karakter heeft zodat het
legaliteitsbeginsel in strafzaken desgevallend kan zijn geschonden, terwijl uit de
rechtspraak van het Hof (zie supra) blijkt dat de herstelvordering een burgerrechtelijk
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karakter heeft.
Gezien de kwalificatie van de herstelvordering als burgerrechtelijk van aard, kan er
geen sprake zijn van een schending van het legaliteitsbeginsel in strafzaken, zodat het Hof
de prejudiciële vraag niet aan het Arbitragehof dient voor te leggen.
[7]
In het derde middel wordt aangevoerd dat de appelrechters de bewijskracht van de akte
van burgerlijke partij stelling van eiseres tegen verschillende ambtenaren van het Arohm
zouden hebben miskend, alsmede de bewijskracht van de brief van 22 september 2003
van mevrouw K., stedenbouwkundig inspecteur.
Verder wordt schending aangevoerd van het beginsel “le criminel tient le civil en état”,
alsook van artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en
artikel 149 DORO omdat de appelrechters geoordeeld hebben de uitspraak over de
herstelvordering niet te moeten uitstellen tot wanneer over de klacht wegens
belangenvermenging uitspraak zal zijn gedaan.
Vooreerst kan erop gewezen worden dat de appelrechters de klacht met burgerlijke
partijstelling niet uitleggen of interpreteren, zodat het middel dat aanvoert dat de
bewijskracht ervan zou zijn miskend, feitelijke grondslag mist.
In zoverre het gaat om de brief van 22 september 2003, moet ook worden vastgesteld
dat de appelrechters deze brief niet uitleggen op een wijze die onverenigbaar is met de
bewoordingen ervan; immers, de appelrechters stellen slechts vast dat de
stedenbouwkundige inspecteur in deze brief de herstelvordering in het licht van de
opnieuw gewijzigde regelgeving onderzoekt en uitgebreid motiveert waarom zij de
vordering tot herstel van de plaats in de vorige toestand op grond van de thans geldende
decretale voorschriften handhaaft en niet de betaling van een meerwaardesom vordert.
Deze vaststellingen blijken niet onverenigbaar met de bewoordingen van deze brief te
zijn; in zoverre miskenning van de bewijskracht van de brief wordt aangevoerd, mist het
middel eveneens feitelijke grondslag.
Voor het overige kan verwezen worden naar het arrest van het Hof van 27 januari 2004
(P.03.0783.N).
In dat arrest werd geoordeeld dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen een
gewestplan, waarvan de onwettigheid wordt aangevoerd, en de vordering tot herstel van
de plaats in de vorige toestand en er bijgevolg geen grond is om de aangevoerde
onwettigheid van het gewestplan te onderzoeken, wanneer blijkt dat ook zonder de
onwettigheid dezelfde herstelmaatregel noodzakelijk is om de gevolgen van het
stedenbouwmisdrijf te doen ophouden.
Te dezen blijkt dat ook zonder de vermeende belangenvermenging de herstelvordering
noodzakelijk is om de gevolgen van het stedenbouwmisdrijf te doen ophouden; er is
zodoende geen oorzakelijk verband tussen de herstelvordering en de vermeende
belangenvermenging.
Er was dan ook geen aanleiding voor de appelrechters om hun beslissing over de
herstelvordering uit te stellen tot op het moment waarin over het gerechtelijk onderzoek
inzake belangenvermenging uitspraak werd gedaan omdat “de klacht geen betrekking kon
hebben op het handhaven van de herstelvordering” (p. 4, in fine, van het arrest van 10
september 2004) of gemeenschappelijke feiten niet het voorwerp uitmaakten van de
strafvordering ten gevolge van de burgerlijke partijstelling en de herstelvordering.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Conclusie: verwerping.
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ARREST

(A.R. P.04.1345.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 9 november 2001 en 10 september 2004 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een memorie drie middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het onderdeel alleen opkomt tegen de hoedanigheid van de
stedenbouwkundige inspecteur als procespartij zonder dat de wettigheid van de
beslissing op het door het openbaar ministerie samen met eerstgenoemde gevorderde herstel wordt betwist;
Dat het onderdeel bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat de herstelvordering, ongeacht welk herstel wordt gevraagd,
éénzelfde vordering is, die ertoe strekt de gevolgen van het stedenbouwkundige
misdrijf te doen ophouden, en die samen met de strafvordering voor de rechter
aanhangig wordt gemaakt;
Dat deze herstelvordering bestaat zodra het bevoegde bestuur ze heeft ingesteld en dat ze blijft bestaan zolang de strafrechter daarover geen uitspraak heeft
gedaan;
Dat niets eraan in de weg staat dat deze vordering in de loop van het geding
wordt gewijzigd, zelfs voor het eerst in hoger beroep;
Overwegende dat de omstandigheid dat de herstelvordering in voorkomend geval voor het eerst in hoger beroep, zelfs bij wijze van onrechtmatige tussenkomst
in het geding zou zijn gewijzigd, aan haar rechtsgeldigheid niet afdoet en de
rechter niet kan beletten daarover uitspraak te doen;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
2. Tweede middel
Overwegende dat, anders dan het middel aanvoert, het Arbitragehof met zijn
arrest 136/2004 van 22 juli 2004, niet heeft beslist dat het volledige artikel 149,
§1, derde lid Stedenbouwdecreet 1999, strijdig is met de artikelen 10 en 11
Grondwet;
Dat volgens dit arrest van het Arbitragehof de ongrondwettelijkheid enkel be-
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trekking heeft op het verschil in behandeling naargelang het bouwmisdrijf vóór
of na 1 mei 2000 is gepleegd;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat uit het systeem van de prejudiciële vraagstelling, zoals onder
meer geregeld door de artikelen 26 en 28 Bijzondere Wet Arbitragehof, weliswaar volgt dat ook in andere zaken die hetzelfde voorwerp hebben als een reeds
beantwoorde prejudiciële vraag, de rechter de wetsbepaling die het Arbitragehof
ongrondwettig heeft bevonden, niet vermag toe te passen;
Dat de rechter evenwel niet vermag de door het Arbitragehof ongrondwettig
bevonden wetsbepaling bij analogie uit te breiden tot een andere wetsbepaling
waarover het Arbitragehof nog geen uitspraak heeft gedaan, ook al heeft deze
laatste een gelijkaardige inhoud als deze die reeds door het Arbitragehof ongrondwettig is beoordeeld;
Overwegende dat de herstelvordering van artikel 149 Stedenbouwdecreet 1999
niet de strafbaarstelling van een gedraging beoogt maar het herstel van de onrechtmatige toestand die door het stedenbouwmisdrijf is ontstaan;
Dat hieruit volgt dat, anders dan het middel aanvoert, het algemeen rechtsbeginsel van de legaliteit in strafzaken niet geldt voor die herstelvordering;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat eiser aanvoert dat de navolgende prejudiciële vraag aan het
Arbitragehof moet worden gesteld: "Schendt artikel 149, §1, derde lid, 3° Stedenbouwdecreet 1999 artikelen 10 en 11 Grondwet en het wettigheidbeginsel in
strafzaken, gewaarborgd bij de artikelen 21, tweede lid en 14 Grondwet alsmede
bij artikel 7 E.V.R.M. en artikel 15 BUPO";
Overwegende dat die vraag uitgaat van de hiervoor verworpen interpretatie dat
de herstellingvordering de strafbaarstelling van een gedraging beoogt en niet het
herstel van de onrechtmatige toestand die door het stedenbouwmisdrijf is ontstaan;
Dat, gelet op die onjuiste rechtsopvatting, het Hof de bedoelde prejudiciële
vraag niet hoeft te stellen;
3. Derde middel
Overwegende dat de appèlrechters eensdeels, de strafklacht van eiseres niet
uitleggen, anderdeels, met hun motivering dat mevrouw K. in haar brief van 22
september 2003 de eerder geformuleerde herstelvordering tot de hare maakt, van
deze akte een uitlegging geven die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is; zodat zij de bewijskracht van deze akten niet miskennen;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat bij het bepalen van de werken die ten gevolge van het plegen
van een stedenbouwmisdrijf noodzakelijk zijn om de plaats in de vorige toestand
te herstellen, enkel rekening moet worden gehouden met de onwettigheid van
een herstelvordering wanneer het door de stedenbouwkundig inspecteur gevorderde herstel mede door deze onwettigheid is bepaald;
Overwegende dat het oorzakelijk verband tussen deze onwettigheid en het ge-
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vorderde herstel evenwel niet blijkt uit de enkele vaststelling dat de gevorderde
maatregel in overeenstemming is met de formulering van de vordering waarvan
de onwettigheid wordt aangevoerd; dat geen oorzakelijk verband bestaat en er
bijgevolg geen grond is om de aangevoerde onwettigheid te onderzoeken, wanneer blijkt dat ook zonder deze onwettigheid dezelfde herstelmaatregel noodzakelijk is om de gevolgen van het stedenbouwmisdrijf te doen ophouden;
Overwegende dat eiseres bij arrest van 9 november 2001 is veroordeeld om
een bestaande woning te hebben afgebroken en een nieuwbouwwoning te hebben
opgericht met een andere inplanting op het perceel, en deze toestand in stand te
hebben gehouden, zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen; dat eiseres niet aanvoert
dat de appèlrechters, die overeenkomstig de herstelvordering van de bevoegde
ambtenaar de afbraak van de nieuwbouwwoning bevelen, daardoor andere werken laten uitvoeren dan deze die noodzakelijk zijn om de gevolgen van het misdrijf waaraan zij schuldig is bevonden, te doen ophouden; dat eiseres evenmin
aanvoert dat de aard van de gevorderde werken mede bepaald wordt door een bij
het opstellen van de herstelvordering begane onwettigheid wegens beweerde belangenneming in die zin dat, zonder die onwettigheid, niet dezelfde werken zouden zijn bevolen; dat bijgevolg de herstelvordering wegens het bewezen verklaarde stedenbouwmisdrijf geen punt betreft dat gemeen is aan de nog te onderzoeken strafklacht wegens belangenneming; dat de appèlrechters met de redenen
die zij vermelden, hun beslissing dat "het (...) dan ook niet zo (is) dat gemeenschappelijke feiten het voorwerp uitmaken van de strafvordering ten gevolge van
de burgerlijke partijstelling en van de huidige herstelvordering", en dat zij niet
verplicht zijn om de herstelvordering op te schorten tot na afhandeling van de
strafklacht, naar recht verantwoorden;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
22 februari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal
– Advocaten: mrs. P. Lachaert, Gent, P. Flamey, Brussel en Bosquet, Brussel.
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Nr. 109
2° KAMER - 22 februari 2005

1º STEDENBOUW — SANCTIES - INSTANDHOUDING VAN INBREUKEN - ARTIKEL 146,
DERDE LID STEDENBOUWDECREET 1999, ZOALS GEWIJZIGD BIJ DECREET VAN 4 JUNI 2003 - WIL
VAN DE DECREETGEVER OM DE STRAFSANCTIE NIET VERDER TE DOEN GELDEN - DRIE GEVALLEN ARREST WAARBIJ HET ARBITRAGEHOF DE WOORDEN MET BETREKKING TOT HET TWEEDE EN DERDE
GEVAL VERNIETIGT - GEVOLG.
2º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING GRENZEN.
3º MILIEURECHT - AFVALSTOFFEN - ACHTERLATEN - BEGRIP.
4º MISDRIJF — SOORTEN — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND MISDRIJF ACHTERLATEN VAN AFVAL.
5º STEDENBOUW — SANCTIES - STRAFSANCTIE VOOR HET INSTANDHOUDEN VAN
INBREUKEN - AGRARISCH GEBIED MET EEN BIJZONDERE WAARDE - BEGRIP.
1º Uit het vernietigingsarrest 14/2005 van het Arbitragehof van 19 januari 2005 dat in artikel
146, derde lid Stedenbouwdecreet 1999 enkel de woorden met betrekking tot het tweede
en het derde geval vernietigt, namelijk "voorzover ze geen onaanvaardbare
stedenbouwkundige hinder veroorzaken voor de omwonenden of voorzover ze geen
ernstige inbreuk vormen op de essentiële stedenbouwkundige voorschriften inzake de
bestemming krachtens het ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg", volgt dat de drie
gevallen waarin artikel 146 voorziet, geen één ondeelbaar geheel vormen1.
2º Gelet op het vernietigingsarrest 14/2005 van het Arbitragehof van 19 januari 2005,
waaruit volgt dat het eerste geval van artikel 146, derde lid Stedenbouwdecreet niet
ongrondwettig is, moet het Hof de prejudiciële vraag met betrekking tot dit eerste geval
van artikel 146 niet meer stellen2.
3º Krachtens artikel 12, Afvalstoffendecreet is het verboden afvalstoffen achter te laten of te
verwijderen in strijd met de voorschriften van dit decreet of de uitvoeringsbesluiten; bij
ontstentenis van nadere bepaling bij wet, heeft "achterlaten" zijn gewone betekenis, dit is
niet alleen het laten staan of liggen van een voorwerp waarvan men zich ontdoet, maar
ook het veroorzaken en laten voortduren van de aldus ontstane toestand nadat de
voortbrengende werking heeft opgehouden, zodat met achterlaten van afvalstoffen in de
zin van artikel 12, Afvalstoffendecreet, niet alleen het storten, maar ook het verzuim om
de gedeponeerde afval te verwijderen wordt bedoeld3.
4º Het misdrijf van achterlaten van afval, bedoeld in artikel 12, Afvalstoffendecreet, duurt
voort zolang de gedeponeerde afval niet is verwijderd4.
5º Een "landschappelijk waardevol agrarisch gebied" is een "agrarisch gebied met
bijzondere waarde" in de zin van artikel 146, vierde lid Stedenbouwdecreet5.
(D. e.a. T. D. e.a.)

Conclusie van de heer Procureur-generaal M. De Swaef:
[1]
1 Zie de conclusie van het openbaar ministerie.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
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(...)
[2]
In het eerste onderdeel van het eerste middel voeren de eisers aan dat de appèlrechters
het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging alsook de artikelen 6.1 en 6.3
E.V.R.M. hebben geschonden door na te laten de debatten te heropenen teneinde partijen
tegenspraak te laten voeren over het arrest van het Arbitragehof van 22 juli 2004 (nr.
136/2004) terwijl ze wel hadden vastgesteld dat in dat arrest was beslist dat artikel 146,
derde lid, van het Decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening zoals gewijzigd door het Decreet van 4 juni 2003 (DORO), ongrondwettig was.
Artikel 146, derde lid DORO bepaalde: “De strafsanctie voor het instandhouden van
inbreuken, bedoeld in het eerste lid, 1°, 2°, 3° 6° en 7° geldt niet voorzover de
handelingen, werken, wijzigingen of het strijdige gebruik niet gelegen zijn in de ruimtelijk
kwetsbare gebieden, voorzover ze geen onaanvaardbare stedenbouwkundige hinder
veroorzaken voor de omwonenden of voorzover ze geen ernstige inbreuk vormen op de
essentiële stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming krachtens het
ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg.”
Naar het oordeel van het Arbitragehof hebben de omschrijving “onaanvaardbare
stedenbouwkundige hinder voor de omwonenden” en de omschrijving “ernstige inbreuk
op de essentiële stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming krachtens het
ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg” geen voldoende nauwkeurige normatieve
inhoud om een misdrijf te kunnen definiëren.
Om die reden werd geoordeeld dat de bepaling van artikel 146, derde lid DORO
ongrondwettig was.
De appèlrechters stelden evenwel vast dat de twijfels in verband met de
grondwettigheid van artikel 146, derde lid DORO geen betrekking hadden op het eerste
geval, namelijk handelingen, werken, wijzigingen of het strijdige gebruik gelegen in
ruimtelijk kwetsbare gebieden.
Noch het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, noch de artikelen 6.1
en 6.3 E.V.R.M. vereisen dat de rechter de debatten zou heropenen teneinde partijen uit te
nodigen tegenspraak te voeren over de gevolgen van een arrest van het Arbitragehof
gewezen ingevolge een prejudiciële vraag; dit geldt te meer nu het hof van beroep
vaststelt dat uit het arrest van het Arbitragehof van 22 juli 2004 volgt dat er met
betrekking tot het in dezen toepasselijke geval van de ruimtelijk kwetsbare gebieden, geen
probleem van ongrondwettigheid rees.
Het arrest van het Arbitragehof van 19 januari 2005 (nr. 14/2005) (B.S. 31 januari
2005) waarbij onder meer in artikel 146, derde lid DORO de woorden “voorzover ze geen
onaanvaardbare stedenbouwkundige hinder veroorzaken voor de omwonenden of
voorzover ze geen ernstige inbreuk vormen op de essentiële stedenbouwkundige
voorschriften inzake de bestemming krachtens het ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van
aanleg” werden vernietigd, bevestigt bovendien voor zoveel als nodig dat het onderdeel
niet gegrond is.
[3]
Het tweede onderdeel van het eerste middel voert aan dat het artikel 26, § 2, 2° van de
Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof alsook de artikelen 10, 11, 12 en
14 van de Grondwet zouden zijn geschonden doordat de appèlrechters hebben nagelaten
een prejudiciële vraag te stellen en de eisers hebben veroordeeld op grond van een
bepaling waarvan was vastgesteld dat het Arbitragehof had geoordeeld dat die
ongrondwettig was.
De appèlrechters oordelen evenwel dat de ongrondwettigheid van artikel 146, derde lid,
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die door het Arbitragehof was vastgesteld in het arrest van 22 juli 2004 enkel betrekking
had op de gevallen van onaanvaardbare stedenbouwkundige hinder en van ernstige
inbreuk op de essentiële stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming
krachtens het ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg; ze stellen verder vast dat het
arrest van 22 juli 2004 in het te dezen weerhouden eerste geval van de ruimtelijk
kwetsbare gebieden, had geoordeeld dat dit wel voldeed aan het legaliteitsbeginsel.
Ze dienden derhalve géén prejudiciële vraag meer te stellen en handelden in
overeenstemming met de Grondwet (Cfr. Cass. 27 juni 2003, F.01.0150.N).
Het arrest van het Arbitragehof van 19 januari 2005 (nr. 14/2005) waarin onder meer in
artikel 146, derde lid DORO de woorden “voorzover ze geen onaanvaardbare
stedenbouwkundige hinder veroorzaken voor de omwonenden of voorzover ze geen
ernstige inbreuk vormen op de essentiële stedenbouwkundige voorschriften inzake de
bestemming krachtens het ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg” werden
vernietigd, bevestigt ten overvloede dat het onderdeel niet gegrond is.
Als gevolg van dit vernietigingsarrest blijft het geval van de ligging in ruimtelijk
kwetsbare gebieden immers behouden en dient artikel 146, derde lid DORO gelezen te
worden zonder acht te slaan op de bij het arrest van 19 januari 2005 vernietigde woorden.
Daarover kan als gevolg van dit vernietigingsarrest van het Arbitragehof hoe dan ook
geen twijfel meer bestaan.
[4]
In het tweede middel wordt in essentie aangevoerd dat als gevolg van het arrest van het
Arbitragehof van 22 juli 2004 de gehele bepaling buiten toepassing moest worden gelaten
derwijze dat de appèlrechters zich ook niet meer konden steunen op het eerste geval van
de ruimtelijk kwetsbare gebieden, bedoeld in artikel 146, derde lid DORO.
Volgens de eisers zou – conform het arrest van het Hof van Cassatie van 16 november
2004 (P.04.1032.N) – artikel 146, derde lid DORO nog maar rechtskracht behouden na
het arrest van 22 juli 2004 in zoverre dat het bepaalt dat de strafsanctie voor het
instandhouden van inbreuken, bedoeld in het eerste lid, 1°, 2°, 3°, 6° en 7° van artikel 146
niet verder geldt; de drie hypothesen waaruit voortvloeit dat het instandhouden wel nog
strafbaar was, zouden niet meer kunnen gelden.
Tenslotte verzoeken de eisers dat een prejudiciële vraag zou gesteld worden aan het
Arbitragehof teneinde te weten of artikel 146, derde lid, de Grondwet schendt doordat het
een onzekere strafbaarstelling invoert en dus eveneens wanneer het misdrijf plaats vindt in
de ruimtelijk kwetsbare gebieden.
Waar reeds bleek dat het Arbitragehof in het arrest van 22 juli 2004 van oordeel was
dat het eerste geval, bedoeld in artikel 146, derde lid DORO, verenigbaar was met het
legaliteitsbeginsel en er dus geen probleem rees van ongrondwettigheid in zoverre het
ging om het eerste geval van de ruimtelijk kwetsbare gebieden, zou men kunnen besluiten
dat de appèlrechters nog steeds toepassing konden maken van dat eerste geval.
Het dispositief van het arrest moet samen gelezen worden met de overwegingen ervan,
ten minste indien het dispositief onduidelijk zou zijn.
Niettemin blijkt VAN GIEL de mening toegedaan dat de ongrondwettigheid van een deel
van de bepaling het geheel aantast; naar zijn oordeel heeft het Arbitragehof dan ook
geoordeeld dat de volledige bepaling van artikel 146, derde lid DORO ongrondwettig is
(I. VAN GIEL, “Eerste arrest van het Arbitragehof over de ongrondwettigheden in het
verjaringsdecreet ruimtelijke ordening”, (noot onder Arbitragehof 22 juli 2004), R.W.
2004-2005, (583) 585).
Maar, anders dan het geval is met een arrest van het Arbitragehof ingevolge een
prejudiciële vraag waarvan het Hof van Cassatie overigens heeft beslist dat – wanneer het
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Arbitragehof in zulk arrest tot ongrondwettigheid van een bepaling besluit – dit niet erga
omnes geldt en de rechtsregel die er het onderwerp van is, niet uit de Belgische rechtsorde
doet verdwijnen (Cfr. Cass. 4 februari 2002, S.01.0021.N, nr 81), volgt uit een
vernietigingsarrest dat de vernietigde woorden moeten geacht worden nooit te hebben
bestaan (Cfr. Cass. 29 september 1986, A.C. 1986-87, nr. 52; Cass. 27 oktober 1986, A.C.
1967-87, nr. 121).
Als gevolg van het vernietigingsarrest van 19 januari 2005 moet de bepaling van artikel
146, derde lid DORO immers gelezen worden zonder de woorden “voorzover ze geen
onaanvaardbare stedenbouwkundige hinder veroorzaken voor de omwonenden of
voorzover ze geen ernstige inbreuk vormen op de essentiële stedenbouwkundige
voorschriften inzake de bestemming krachtens het ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van
aanleg”, en blijft het eerste geval van de ruimtelijk kwetsbare gebieden derhalve bestaan.
De appèlrechters konden dan ook op die uitzondering steunen, gelet op het feit dat de
nietigverklaring van de andere twee gevallen op retroactieve wijze gebeurt als gevolg van
het voornoemd arrest van 19 januari 2005.
Er wordt tenslotte nog voorgesteld een prejudiciële vraag te stellen aan het
Arbitragehof.
De eisers verzoeken het Hof, voor zover het zou oordelen dat uit het arrest van het
Arbitragehof (bedoeld is uiteraard het arrest van 22 juli 2004) kan worden afgeleid dat de
instandhouding van wederrechtelijk uitgevoerde handelingen, werken en wijzigingen
strafbaar blijft, in geval ze zich situeren in ruimtelijk kwetsbare gebieden, en dat deze
wetsbepaling de Grondwet niet schendt, aan het Arbitragehof de vraag te stellen of artikel
146, derde lid DORO, in zijn geheel ongrondwettig is, dan wel voor de twee gevallen van
“onaanvaardbare stedenbouwkundige hinder” en “ernstige inbreuk op de essentiële
stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming krachtens het ruimtelijk
uitvoeringsplan of plan van aanleg.”
Gelet op het arrest van 19 januari 2005, staat erga omnes vast dat het eerste geval niet
werd vernietigd; de opgeworpen prejudiciële vraag die er in feite toe strekt de gevolgen
van het arrest van 22 juli 2004 gewezen op prejudiciële vraag te onderzoeken, is daardoor
achterhaald.
[5]
In het derde middel wordt schending aangevoerd van verschillende bepalingen van het
Afvalstoffendecreet.
Er wordt aan het bestreden arrest verweten dat het geoordeeld heeft dat het misdrijf van
het achterlaten van afval een voortdurend misdrijf is dat zou hebben geduurd van op of
rond 1 januari 1990 tot 30 juli 1999, terwijl het naar het oordeel van de eisers om een
aflopend misdrijf gaat.
Artikel 12 van het Afvalstoffendecreet van 2 juli 1981, zoals vervangen bij Decreet van
20 april 1994, bepaalt: “Het is verboden afvalstoffen achter te laten of te verwijderen in
strijd met de voorschriften van dit decreet of de uitvoeringsbesluiten ervan.”
Artikel 5 van het Afvalstoffendecreet voor de vervanging ervan bij Decreet van 20 april
1994 bepaalde: “Het is verboden afvalstoffen achter te laten.”
In hun toelichting bij hun enig middel stellen de eisers dat het arrest van het Hof van
Cassatie van 2 oktober 1984 (A.C. 1984-85, nr. 82) hier geen toepassing kan vinden.
In dat arrest besliste het Hof dat de overtreding van een gemeentereglement die erin
bestaat op het grondgebied van de gemeente, op een daartoe niet bestemde plaats, vuilnis
of alle andere soorten afval achter te laten, een voortdurend misdrijf is.
Naar het oordeel van de eisers was in het reglement bepaald dat het verboden was afval
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te storten en achter te laten, zodat de woorden achterlaten – in combinatie met de woorden
storten – maakten dat het achterlaten in casu inderdaad een voortdurend misdrijf kon zijn.
In voornoemd arrest overwoog het Hof: “Overwegende dat uit de in dit
politiereglement opeenvolgend gebruikte termen “storten” en “achterlaten” blijkt dat
strafbaar is gesteld niet alleen de handeling die erin bestaat vuilnis en alle andere soorten
afval aan te voeren en te deponeren op daarvoor niet wettelijk gereserveerde plaatsen,
maar ook het verzuim die vuilnis of afval weg te ruimen; dat de overtreding die erin
bestaat vuilnis of afval achter te laten een voortdurend misdrijf oplevert dat blijft bestaan
zolang de dader, hetzij opzettelijk, hetzij uit nalatigheid, aan de wederrechtelijke toestand
geen einde heeft gemaakt.”
Vraag is of dit dient te betekenen dat – in het geval een reglement of een decreet zoals
hier – enkel spreekt over achterlaten, het misdrijf géén voortdurend misdrijf meer zou zijn
en dat men met het woord achterlaten (alleen) het deponeren van afval zou bedoeld
hebben.
Dergelijke beperkte interpretatie lijkt niet aanvaardbaar, omdat ze zou inhouden dat de
woorden “achterlaten van afval” een verschillende betekenis zouden hebben – en derhalve
een ander soort misdrijf zouden inhouden – wanneer het woord op zichzelf staat of
tezamen met een ander woord, bijvoorbeeld storten, zoals het geval was in het
gemeentereglement van Aalter dat aanleiding heeft gegeven tot het arrest van 2 oktober
1984.
Ook de taalkundige betekenis van het woord “achterlaten”, houdt in dat het misdrijven
van "achterlaten" voortduurt zolang het gestorte afval niet is verwijderd.
[6]
In het vierde middel wordt schending aangevoerd van artikel 149 van de Grondwet.
De appèlrechters zouden de conclusie van de eisers dat principieel de
meerwaardevordering de te vorderen maatregel is, niet hebben beantwoord.
Er is geen twijfel dat de appelrechters wél hebben geantwoord op dit verweer, met
name met hetgeen zij onder randnummer 11.2 van het bestreden arrest (“Het artikel 149
§1, 3° lid DORO, staat er niet aan in de weg dat de gewestelijke stedenbouwkundige
inspecteur ter zake het herstel van de plaats in de vorige toestand vordert en niet de
betaling van een meerwaarde, ongeacht het tijdstip waarop het misdrijf is gepleegd (…)”)
oordelen.
Het middel mist derhalve feitelijke grondslag.
[7]
In het vijfde middel tenslotte wordt schending aangevoerd van 146, derde en vierde lid
DORO.
Meer bepaald wordt aangevoerd dat de opsomming van het vierde lid van artikel 146
DORO exhaustief zou zijn en restrictief moet worden beoordeeld.
De appèlrechters konden volgens het middel niet oordelen dat het “landschappelijk
waardevol agrarisch gebied” kan gelijkgesteld worden met “agrarisch gebied met
ecologische waarde of belang” of met “agrarisch gebied met bijzondere waarde”, zoals
het voorkomt in de opsomming van hetgeen moet worden verstaan onder ruimtelijk
kwetsbare gebieden van artikel 146, vierde lid DORO.
De appèlrechters stellen vast dat de handeling waarop de telastelegging C betrekking
heeft volgens het gewestplan Oudenaarde gelegen is in landschappelijk waardevol gebied,
dit is een agrarisch gebied met bijzondere waarde.
Volgens de appèlrechters kan onder agrarisch gebied met bijzondere waarde,
landschappelijk waardevol gebied worden verstaan.
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Die uitlegging is verenigbaar met artikel 146, vierde lid DORO.
Uit de voorbereidende werken van het Decreet van 4 juni 2003 lijkt ook niet te volgen
dat artikel 146, derde lid DORO een door de appèlrechters gemaakte conclusie zou
verhinderen.
Het middel faalt derhalve naar recht.
Conclusie: verwerping.
ARREST

(A.R. P.04.1346.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 10 september 2004 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers sub I stellen in een memorie vijf middelen voor.
De eisers sub II stellen in een memorie een middel voor.
Die memories zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen van de eisers sub I
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, anders dan waarvan geheel het onderdeel uitgaat, de appèlrechters met de redenen waarnaar het onderdeel verwijst, niet oordelen dat het
arrest 136/2004 van het Arbitragehof van 22 juli 2004 een weerslag kon hebben
op hun uiteindelijke beslissing;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat, anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, het Arbitragehof
in zijn arrest 136/2004 van 22 juli 2004 niet heeft geoordeeld dat alle drie de gevallen van artikel 146, derde lid Stedenbouwdecreet 1999 ongrondwettig zijn;
dat de ongrondwettig enkel het tweede en het derde geval betreft;
Overwegende dat, anders dan het onderdeel aanvoert, de appèlrechters de eisers niet veroordelen op grond van de ongrondwettige bepaling van artikel 146,
derde lid, tweede en derde geval Stedenbouwdecreet 1999, maar op grond van
het eerste geval (ruimtelijk kwetsbare gebieden);
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
2. Tweede middel
Overwegende dat, anders dan het middel aanvoert, de drie gevallen waarin artikel 146, derde lid Stedenbouwdecreet 1999 voorziet, geen één ondeelbaar ge-
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heel vormen;
Dat dit trouwens ook volgt uit het vernietigingsarrest 14/2005 van het Arbitragehof van 19 januari 2005 dat in dat artikel enkel de woorden met betrekking tot
het tweede en derde geval vernietigt, namelijk " voorzover ze geen onaanvaardbare stedenbouwkundige hinder veroorzaken voor de omwonenden of voorzover
ze geen ernstige inbreuk vormen op de essentiële stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming krachtens het ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van
aanleg";
Dat het middel faalt naar recht;
Overwegende dat de eisers het Hof verzoeken de navolgende prejudiciële
vraag aan het Arbitragehof te stellen: "Schendt artikel 146, derde lid van het decreet van het Vlaamse Gewest van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening, zoals toegevoegd bij artikel 7 van het decreet van het
Vlaamse Gewest van 4 juni 2003, de artikelen 12 en 14 van de Grondwet en,
doordat het een onzekere strafbaarstelling invoert, de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet in de drie gevallen waarin - ingevolge de toevoeging door artikel 7
van het decreet van 4 juni 2003 - de strafbaarheid van het instandhouden van een
stedenbouwmisdrijf niet wordt uitgesloten en dus eveneens wanneer het misdrijf
plaatsvindt in de ruimtelijk kwetsbare gebieden";
Overwegende dat, gelet op het voormelde vernietigingsarrest nr. 14/2005 van
het Arbitragehof, waaruit volgt dat het eerste geval van artikel 146, derde lid Stedenbouwdecreet niet ongrondwettig is, het Hof de prejudiciële vraag niet meer
moet stellen;
3. Derde middel
Overwegende dat, krachtens artikel 12 Afvalstoffendecreet, het verboden is afvalstoffen achter te laten of te verwijderen in strijd met de voorschriften van dit
decreet of de uitvoeringsbesluiten;
Dat bij ontstentenis van nadere bepaling bij wet, "achterlaten" zijn gewone betekenis heeft, dit is niet alleen het laten staan of liggen van een voorwerp waarvan men zich ontdoet, maar ook het veroorzaken en laten voortduren van de aldus ontstane toestand nadat de voortbrengende werking heeft opgehouden; aldus
met "achterlaten" niet alleen het storten, maar ook het verzuim om de gedeponeerde afval te verwijderen, wordt bedoeld;
Dat het misdrijf van achterlaten voortduurt zolang de gedeponeerde afval niet
is verwijderd;
Dat het middel faalt naar recht;
4. Vierde middel
Overwegende dat de appèlrechters met de redenen die zij vermelden op bladzijde 15, volgnummer 11.2 van het arrest, de conclusie van de eisers beantwoorden;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
5. Vijfde middel
Overwegende dat een "landschappelijk waardevol agrarisch gebied" een "agra-
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risch gebied met bijzondere waarde" is, in de zin van artikel 146, vierde lid Stedenbouwdecreet;
Dat het middel faalt naar recht;
B. Onderzoek van het middel van de eisers sub II
Overwegende dat het middel dezelfde strekking heeft als het derde middel van
de eisers sub I, en om dezelfde hierboven vermelde redenen faalt naar recht;
C. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
22 februari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal
– Advocaten: mrs. De Gryse en Verbist.

Nr. 110
2° KAMER - 22 februari 2005

CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING —
BEKLAAGDE EN VERDACHTE - WEGVERKEERSWET - ONTZETTING UIT HET RECHT EEN
MOTORVOERTUIG TE BESTUREN - ONWETTIG UITSTEL VAN TENUITVOERLEGGING - VERNIETIGING
ZONDER VERWIJZING.
De beslissing die bij de bestraffing van een zware overtreding van de derde graad inzake
verkeer een verval van het recht tot sturen uitspreekt zonder een effectief gedeelte van
minumum acht dagen op te leggen wordt vernietigd zonder verwijzing in zoverre voor de
uitgesproken ontzetting uit het recht een motorvoertuig te besturen gedurende een
termijn van acht dagen gewoon uitstel van tenuitvoerlegging wordt verleend. (Art. 41
Wegverkeerswet)
(Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Gent T. V.)

ARREST

(A.R. P.04.1750.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 25 november 2004 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, eerste kamer, recht doende in correctionele
zaken.
II. Rechtspleging voor het Hof
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Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser sub I stelt in een verzoekschrift een middel voor. Dat verzoekschrift is
aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
De eiser sub II stelt in een memorie vier middelen voor. Die memorie is aan
dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel van de procureur-generaal
Overwegende dat artikel 2, eerste lid Strafwetboek bepaalt dat geen misdrijf
kan worden gestraft met straffen die bij de wet niet waren gesteld voordat het
misdrijf werd gepleegd;
Overwegende dat artikel 2, tweede lid Strafwetboek bepaalt dat indien de straf,
ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het misdrijf
was bepaald, de minst zware straf wordt toegepast;
Overwegende dat artikel 29 Wegverkeerswet zoals het van toepassing was op
het ogenblik van de feiten, de als zwaar aangewezen overtredingen van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, strafbaar stelde met gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 maand en/of een geldboete van 50 euro tot 500 euro;
Overwegende dat artikel 29 Wegverkeerswet, zoals het nu en ten tijde van het
arrest van toepassing was, in voege is getreden met ingang van 1 maart 2004; dat
dit artikel, onder meer, de zodanig aangewezen overtredingen van de derde
graad, uitgevaardigd op grond van de gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer, strafbaar stelt met een geldboete van 100 euro tot 500
euro en met het verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig voor een
duur van ten minste 8 dagen en ten hoogste 5 jaar;
Overwegende dat het artikel 29 (nieuw) Wegverkeerswet in verband moet
worden gelezen met artikel 41 Wegverkeerswet, in voege getreden met ingang
van 1 maart 2004; dat krachtens dat artikel, in gevallen waarin de rechter in toepassing van de Wegverkeerswet een verval van het recht tot sturen uitspreekt,
hij, indien hij gebruik wenst te maken van artikel 8, §1 van de wet van 29 juni
1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie een effectief gedeelte
moet opleggen van minimum acht dagen;
Overwegende aldus dat de straf ten tijde van het arrest bepaald in geen gevangenisstraf meer voorziet en als minder zwaar moet worden beschouwd dan die
welke ten tijde van het misdrijf was bepaald; dat derhalve artikel 29 (nieuw)
Wegverkeerswet van toepassing is evenals de aanvullende bepaling van artikel
41 van die wet;
Overwegende dat het arrest verweerder wegens de feiten van de telastlegging
II (snelheidsovertreding, zware overtreding van de derde graad), gepleegd op 12
februari 2003, veroordeelt tot een geldboete van 100 euro, verhoogd met 40 opdeciemen en gebracht op 500 euro of een vervangend rijverbod van 8 dagen en
tot een rijverbod van 8 dagen, met gewoon uitstel van tenuitvoerlegging gedu-
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rende een termijn van twee jaar voor de geldboete en de duur van het verval van
het recht tot het besturen van een motorvoertuig;
Overwegende dat het arrest de beslissing, in zoverre uitstel van tenuitvoerlegging wordt verleend voor de volledige duur van het rijverbod, niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het arrest in zoverre het, bij de bestraffing van de feiten van de telastlegging II, voor de uitgesproken ontzetting uit het recht een motorvoertuig te
besturen gedurende een termijn van acht dagen, gewoon uitstel van tenuitvoerlegging verleent voor een termijn van twee jaar;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Laat de kosten van het cassatieberoep van de procureur-generaal ten laste van
de Staat;
Zegt dat er geen reden is tot verwijzing;
22 februari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal.

Nr. 111
2° KAMER - 23 februari 2005

1º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERBOD
VOOR DE RECHTER ZIJN BESLISSING TE GRONDEN OP FEITELIJKE GEGEVENS DIE NIET AAN DE
TEGENSPRAAK VAN DE PARTIJEN WERDEN ONDERWORPEN

- ALGEMEEN BEKEND FEIT – UIT DE

ERVARING ALGEMEEN BEKENDE REGEL.

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - ALGEMEEN BEKEND
FEIT - UIT DE ERVARING ALGEMEEN BEKENDE REGEL.
3º BEWIJS — ALGEMEEN - STRAFZAKEN - VERBOD VOOR DE RECHTER ZIJN BESLISSING TE
GRONDEN OP FEITELIJKE GEGEVENS DIE NIET AAN DE TEGENSPRAAK VAN DE PARTIJEN WERDEN
ONDERWORPEN

- ALGEMEEN BEKEND FEIT - UIT DE ERVARING ALGEMEEN BEKENDE REGEL.

1º, 2° en 3° De waarde van een voertuig die wordt bepaald op basis van een tijdens de
beraadslaging verschenen tijdschrift, is geen aan de rechter of uit de ervaring algemeen
bekend feit en dient aan de tegenspraak van de partijen te worden onderworpen.
(B. e.a. T. A.)

Conclusie van de heer Advocaat-generaal met opdracht P. Cornelis (vertaling):
In onderhavige zaak die alleen nog de burgerlijke belangen betreft is het cassatieberoep
van de eerste eiser met name gegrond op een schending van art. 6 E.V.R.M.
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Eiser werd veroordeeld wegens heling van een gestolen voertuig, en verwijt de
appèlrechters dat zij de waarde van het voertuig hebben geschat op grond van een
abstracte waarde, in casu deze van de "Moniteur de l'Automobile", waarbij een fotokopie
van een exemplaar van dat tijdschrift, dat na het sluiten van het debat is verschenen, bij
het dossier is gevoegd. Eiser voert aan dat de rechtbank daardoor het beginsel van de
tegensprekelijkheid van het debat heeft miskend.
Mocht het beroepen vonnis zijn beslissing gronden op een gegeven waarvan de rechters
slechts buiten de terechtzitting kennis hadden kunnen nemen?
De rechter is niet verplicht de gegevens waarop hij steunt en die een algemeen bekend
feit of een uit de ervaring algemeen bekende regel uitmaken, aan de tegenspraak van de
partijen te onderwerpen1.
Men neemt over het algemeen aan dat hij mag verwijzen naar woordenboeken of
encyclopedieën om de betekenis van woorden te achterhalen.
In uw arresten van 6 oktober 1987 en 21 oktober 1988 2 heeft U een redengeving
aangenomen die refereerde aan remafstanden die in een gespecialiseerd tijdschrift waren
opgenomen of die afstanden opgaf overgenomen uit een boek met wettelijke afstanden.
Een criterium is hier dat de bron waarnaar wordt verwezen onder het grote publiek is
bekend. Volgens A. DE NAUW, "on ne peut prétendre qu'une garantie fondamentale du
justiciable a été violée dès lors que les éléments se trouvaient à la disposition des
parties3".
Dit criterium lijkt mij evenwel onvoldoende. Het begrip van algemeen verspreide
kennis, zoals de Heer Advocaat-generaal R. LOOP benadrukte, waarbij hij LE PETIT ROBERT
citeert in zijn conclusie die het voormelde arrest van 26 juni 2002 voorafgaat, verwijst
naar "begrippen die op zekere en vaststaande wijze door een groot aantal personen zijn
gekend".
Ofschoon het geciteerde tijdschrift een gespecialiseerde uitgave is die tot ieders
beschikking staat, is de prijsopgave van de voertuigen daarin slechts een schatting die aan
afwijkingen onderhevig is in functie van elementen zoals het aantal kilometers, het
ongevalvrij zijn, onderhoud, enz. ... De waarden die erin staan vermeld zijn dus
allesbehalve zeker. Dat gegeven diende, volgens mij, aan de tegenspraak van de partijen
te worden onderworpen.
De eerste eiser voert dus terecht aan dat zijn recht op een eerlijk proces is miskend. Ik
besluit tot vernietiging van het arrest met verwijzing, in zoverre het uitspraak doet over de
burgerlijke rechtsvordering tegen de eerste eiser.
ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1472.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, dat op 6 oktober 2004 is gewezen door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
1 Cass., 6 juni 1984, A.R. 3493, nr. 572; 24 jan. 1995, A.R. P.94.1135.N, nr. 39; 26 juni 2002, A.R.
P.02.0505.F, nr. 384.
2 Cass., 6 okt. 1987, A.R. 1502, nr. 78; 21 okt. 1988, A.R. 6050, nr. 106.
3 A. DE NAUW, “Les règles d'exclusion relatives à la preuve en procédure pénale belge”, Rev.dr.pén.
1990, 715.
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Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eerste eiser voert een middel aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. Over het cassatieberoep van G.B.:
Overwegende dat het arrest, voor de berekening van het bedrag van de vergoeding die aan verweerder is verschuldigd, met name rekening houdt met de restwaarde van de occasiewagen waarvan het de teruggave beveelt; dat de appèlrechters die waarde vaststellen met verwijzing naar de "Moniteur de l'Automobile nr. 1319 van 8 juli 2004";
Overwegende dat het hof van beroep het debat had gesloten op 17 juni 2004;
Overwegende dat de appèlrechters, door de waarde van het voertuig dat dient
te worden teruggegeven, op grond van een tijdschrift vast te stellen dat tijdens
hun beraadslaging verschijnt, zich op feitelijke gegevens gronden die niet aan de
tegenspraak van de partijen werden onderworpen terwijl deze niet als algemeen
bekend of uit de ervaring algemeen bekend feit mogen worden beschouwd;
Dat het middel, wat dat betreft, gegrond is;
B. (...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet op de tegen de eerste eiser ingestelde civielrechtelijke vordering;
Verwerpt het cassatieberoep van de tweede eiser;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt de tweede eiser in de kosten van zijn cassatieberoep en verweerder in de kosten van het cassatieberoep van de eerste eiser;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
23 februari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met
opdracht – Advocaten: mrs. P. Giangiulio, Luik en C. Bodson, Luik.

Nr. 112
2° KAMER - 23 februari 2005

1º BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - SCHADE
VEROORZAAKT DOOR DE FOUT VAN EEN MEDEDADER - GEVOLG UITVOERBARE TITEL DIE VÓÓR HET MISDRIJF BESTOND.
2º BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - SCHADE
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VEROORZAAKT DOOR DE FOUT VAN EEN MEDEDADER - BEGRIP - VERLIES
VAN EEN KANS DE TERUGBETALING VAN EEN SCHULDVORDERING TE VERKRIJGEN.
3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — BEGRIP.
VORMEN - MISDRIJF VAN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE FOUT VAN
EEN MEDEDADER - VERLIES VAN EEN KANS DE TERUGBETALING VAN EEN SCHULDVORDERING TE
VERKRIJGEN.
4º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - MISDRIJF VAN BEDRIEGLIJK
ONVERMOGEN - SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE FOUT VAN EEN MEDEDADER - VERLIES VAN
EEN KANS DE TERUGBETALING VAN EEN SCHULDVORDERING TE VERKRIJGEN.
1º Het feit dat een derde een schuldenaar helpt diens vermogen aan het onderpand van de
schuldeisers te onttrekken heeft nooit tot gevolg dat dit hun van rechtswege, jegens die
derde, een titel verleent die gelijkwaardig is aan deze waarover zij reeds ten aanzien van
de schuldenaar beschikken.
2º, 3° en 4° De schade die door de schuld van een mededader aan het misdrijf bedrieglijk
onvermogen wordt veroorzaakt, kan worden afgezonderd van de onbetaalde schuld van
de hoofddader, maar bestaat in het verlies van een kans voor de schuldeisers om van
deze laatste de betaling van de hen verschuldigde sommen te verkrijgen1. (Artt. 1382 en
1383 B.W.; Art. 490bis Sw.)
(M. e.a. T. V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1517.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, dat op 27 oktober 2004 is
gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers voeren een middel aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre de cassatieberoepen zijn gericht tegen de beslissingen op de tegen V. D. ingestelde civielrechtelijke vordering:
Overwegende dat de appèlrechters de vordering verwerpen tot veroordeling
van die verweerster tot betaling van 21.984,56 euro voor materiële schade veroorzaakt door het misdrijf waaraan zij als mededader schuldig is bevonden;
Overwegende dat de verwerping van die vordering gegrond is op de vaststelling van het arrest dat de schade veroorzaakt door het bewerken van bedrieglijk
onvermogen niet bestaat in de schuldvordering tot betaling waarvan F.V. en L.V.
1 Zie Cass., 20 feb. 2001, A.R. P.99.0480.N, nr. 102; Gent, 3 april 1979, R.W. 1979-80, 849-851 en
noot A. VANDEPLAS; J.P. COLLIN, “Organisation frauduleuse de l'insolvabilité”, in Droit pénal et
procédure pénale, Kluwer, 2002, nr. 48 en 49.
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bij vonnis van 24 januari 1995 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel
waren veroordeeld, maar wel in het verlies van een kans om vóór het faillissement van de schuldenaar inning van voormelde schuldvordering te verkrijgen;
Dat de appèlrechters aldus hun beslissing om de mededader aan dat wanbedrijf
niet tot betaling van het gevorderde bedrag te veroordelen, regelmatig met redenen omkleden;
Overwegende dat, voor het overige, het feit dat een derde een schuldenaar
helpt diens vermogen aan het onderpand van de schuldeisers te onttrekken nooit
tot gevolg heeft dat dit hun van rechtswege, jegens die derde, een titel verleent
die gelijkwaardig is aan deze waarover zij reeds ten aanzien van de schuldenaar
beschikken;
Dat het arrest noch artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek schendt, noch het
rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit" miskent door te beslissen dat de schade
die door de schuld van de mededader aan het misdrijf bedrieglijk onvermogen is
veroorzaakt kan worden afgezonderd van de onbetaalde schuld van de hoofddader, maar bestaat in het verlies van een kans voor de schuldeisers om van deze
laatste de betaling van de hen verschuldigde bedragen te verkrijgen;
Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
B. (...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
23 februari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met
opdracht – Advocaten: mrs. G. van Nuffel, Nijvel en P. Van der Smissen, Brussel.

Nr. 113
2° KAMER - 23 februari 2005

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER CUMULATIE VAN AMBTEN - RECHTER VOORDIEN ALS RECHTER IN KORT GEDING EN CORRECTIONELE
ZAKEN GEZETELD MAAR ZONDER ZIJN MENING OVER EEN TE ONDERZOEKEN FEIT TE KENNEN HEBBEN
GEGEVEN.

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - ONDERZOEKSRECHTER - RECHTER DIE
VOORDIEN ALS RECHTER IN KORT GEDING EN IN CORRECTIONELE ZAKEN HEEFT GEZETELD BESLISSINGEN DIE IN HUN BEWOORDINGEN NERGENS EEN MENING DOEN KENNEN INZAKE DE SCHULD
VAN DE INVERDENKINGGESTELDE.
1º De onderzoeksrechter die voordien als rechter in kort geding en in correctionele zaken
heeft gezeteld mag niet worden beschouwd als een rechter die opeenvolgende
rechterlijke ambten in dezelfde zaak heeft uitgeoefend, wanneer de persoon waarnaar
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onderzoek wordt gevoerd geen partij was in de gewezen beslissingen en deze geen
uitspraak deden betreffende een feit waarover onderzoek wordt gevoerd 1. (Art. 292
Ger.W.)
2º Het feit dat een onderzoeksrechter voordien als rechter in kort geding en in correctionele
zaken heeft gezeteld doet geen afbreuk aan het eerlijk karakter van het proces,
aangezien de gewezen beslissingen nergens een mening van die magistraat doen
kennen betreffende de schuld van de inverdenkinggestelde in de zaak in behandeling2.
(Art. 6.1 E.V.R.M.)
(M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1685.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 15 november 2004 is gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldi-gingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert een middel aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel:
Over de twee onderdelen samen:
Overwegende dat eiseres het bestreden arrest verwijt het hoger beroep ongegrond te verklaren dat zij tegen een beschikking van de raadkamer heeft ingesteld waarbij zij wegens valsheid in geschriften naar de correctionele rechtbank
wordt verwezen; dat zij voor de onderzoeksgerechten heeft aangevoerd dat de tegen haar ingestelde vervolgingen niet-ontvankelijk dienden te worden verklaard
op grond dat de onderzoeksrechter bij wie op 22 april 2003 de zaak met een burgerlijke partijstelling aanhankelijk is gemaakt, als rechter in kort geding van de
zaak heeft kennis genomen op 12 december 2002 en 30 januari 2003 en als bodemrechter op 25 juni 2003;
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending van de artikelen 304,
648 en 828 van het Gerechtelijk Wetboek aanvoert, zonder aan te geven op welke wijze het arrest die bepalingen schendt, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat artikel 292 van het Gerechtelijk Wetboek de opeenvolgende
uitoefening verbiedt, door éénzelfde magistraat, van verschillende rechterlijke
ambten in dezelfde zaak, d.w.z. in hetzelfde geschil;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
eiseres geen partij was in de geschillen die het voorwerp uitmaken van de door
1 Zie Cass., 8 feb. 1991, A.R. 7369, nr. 309 en de verwijzingen in de noot.
2 Zie Cass., 13 mei 1992, A.R. 9659, nr. 472.
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haar aangevoerde beslissingen, en dat deze geen uitspraak hebben gedaan over
de eventuele valsheid van het medisch getuigschrift dat in de tegen haar ingestelde vervolgingen wordt bedoeld;
Overwegende, voor het overige, dat aangezien de onderzoeksrechter niet moet
beslissen over de gegrondheid van een beschuldiging in strafzaken, hij in de regel niet onderworpen is aan de voorschriften van artikel 6.1. van het Europees
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele vrijheden; dat er slechts een andere regeling geldt als de niet-naleving van die bepalingen van bij de oorsprong het eerlijk karakter van het proces ernstig dreigt te
schaden;
Overwegende dat eiseres niet aanvoert dat de in kort geding gewezen beschikking van 19 september 2002 en het vonnis van de correctionele rechtbank van 25
juni 2003 gesteld zijn in bewoordingen die een mening van de onderzoeksmagistraat te kennen geven wat betreft haar schuld aan valsheid in geschriften; dat
een dergelijk vooroordeel trouwens niet kan worden afgeleid uit de overweging
in de in kort geding gewezen beschikking van 30 januari 2003 betreffende "attesten en certificaten die niet doorslaggevend zijn [...] maar die evenmin gelegenheidsattesten of manifest onjuist blijken te zijn";
Dat het middel, wat dat betreft, 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;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
23 februari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met
opdracht – Advocaat: mr. M. Kauten, Aarlen.

Nr. 114
2° KAMER - 23 februari 2005

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — GEMIS AAN BELANG OF BESTAANSREDEN - CRIMINELE
ZAKEN - RAADKAMER - TOESTUREN VAN DE STUKKEN MET HET OOG OP DE
INBESCHULDIGINGSTELLING - HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - NIET ONTVANKELIJK HOGER BEROEP - CASSATIEBEROEP ONTVANKELIJKHEID.
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - GEHEIMHOUDING VAN HET
ONDERZOEK - SCHENDING VAN HET GEHEIM - BEGRIP.
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3º STRAFVORDERING - INSTELLEN VAN DE VERVOLGINGEN - VERVOLGINGEN
GEGROND OP EEN MISKENNING VAN HET GEHEIM VAN HET ONDERZOEK - GEVOLGEN.
4º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - OORSPRONG VAN DE BEWIJZEN - MISKENNING
VAN HET GEHEIM VAN HET ONDERZOEK - STRAFVORDERING - GEVOLGEN.
5º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — ALGEMEEN - GEMIS AAN BELANG OF BESTAANSREDEN - MISKENNING VAN HET
GEHEIM VAN HET ONDERZOEK - ONREGELMATIGHEID VAN DE VERVOLGINGEN OF VAN DE
BEWIJSMIDDELEN - MIDDEL DAT VOOR HET APPÈLGERECHT EN VOOR HET HOF VAN CASSATIE MOET
WORDEN AANGEVOERD.
1º De inverdenkinggestelde die wegens een misdaad wordt vervolgd heeft geen belang om
cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling in te stellen
dat het hoger beroep tegen een beschikking van de raadkamer tot overzending van de
procedurestukken naar de procureur-generaal bij het hof van beroep niet ontvankelijk
verklaart, op grond dat de kamer van inbeschuldigingstelling verplicht is om zelf te
onderzoeken of er voldoende gronden zijn om de eisers naar het hof van assisen te
verwijzen1. (Artt. 133, 221 tot 239 Sv.)
2º, 3° en 4° Miskenning van het geheim van het vooronderzoek kan alleen invloed hebben
op strafvervolgingen, als deze gegrond zijn op die miskenning of als de verzamelde
bewijzen daarna op die miskenning zijn gegrond2.
5º Het middel waarin de eisers een schending van het geheim van het onderzoek
aanvoeren is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, wanneer zij in hun conclusie voor
de appèlrechters en in een middel dat aan het Hof van Cassatie is voorgelegd niet
aanvoeren dat de tegen hen ingestelde vervolgingen voortvloeien uit de bekritiseerde
mededeling of dat deze aan de oorsprong ligt van de bewijzen die tegen hen kunnen
worden aangevoerd.
(P. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1702.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, dat op 15 november 2004 is
gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldi-gingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers voeren twee middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing waarbij de
hogere beroepen die door de eisers zijn ingesteld tegen de beschikking van 24
mei 2004 van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Neufchâteau
1 Cass., 20 sept. 2000, A.R. P.00.1185, nr. 484.
2 Cass., 28 april 1999, A.R. P.98.0963.F, nr. 244; 1 dec. 1999, A.R. P.99.0847.F, nr. 645.
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die uitspraak doet met toepassing van artikel 133 van het Wetboek van Strafvordering niet ontvankelijk worden verklaard:
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling, ten gevolge van de
beschikking van de raadkamer tot verzending van de stukken aan de procureurgeneraal bij het hof van beroep, zelf dient na te gaan of er voldoende gronden
voorhanden zijn om de eisers naar het hof van assisen te verwijzen, zodat laatstgenoemden geen belang hebben om cassatieberoep aan te tekenen tegen de beslissing die hun hogere beroepen niet ontvankelijk verklaart;
Dat de cassatieberoepen niet ontvankelijk zijn;
B. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing die uitspraak
doet over de ontvankelijkheid van de strafvordering:
(...)
Over het tweede middel:
Overwegende dat een schending van het geheim van het vooronderzoek alleen
invloed kan hebben op strafvervolgingen, als deze op voormelde miskenning gegrond zijn of als de verzamelde bewijzen naderhand op die schending zijn gegrond;
Overwegende dat de eisers het bestreden arrest verwijten te beslissen dat de
onderzoeksrechter, zonder miskenning van het geheim van het vooronderzoek,
"aan de inspecteurs van de ziekteverzekering, zonder voorafgaande instemming
van de procureur-generaal, inlichtingen kon doen toekomen welke hen in hun
opdracht helpen";
Overwegende dat de eisers in de conclusie die zij voor de appèlrechters neerleggen en in het middel dat aan het onderzoek van het Hof is voorgelegd, niet
aanvoeren dat de tegen hen ingestelde vervolgingen uit de bekritiseerde mededeling voortvloeien of dat deze aan de oorsprong ligt van de bewijzen die tegen hen
kunnen worden aangevoerd wegens poging tot vergiftiging, moordpoging en het
niet-verlenen van bijstand aan een persoon die in gevaar verkeert;
Dat het middel, bij gebrek aan belang, 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;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
23 februari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met
opdracht – Advocaat: mr. M. Nève, Luik.
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Nr. 115
1° KAMER - 24 februari 2005

1º ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL) - AFSTAMMING.
2º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN.
ONSPLITSBAAR GESCHIL - ONSPLITSBAAR GESCHIL - AARD VAN DE BEPALINGEN.
3º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN.
ONSPLITSBAAR GESCHIL - ONSPLITSBAAR GESCHIL - GESCHIL BETREFFENDE AFSTAMMING APPÈLVERZOEKSCHRIFT - OVERLIJDEN VAN VERWEERDER - GEDINGHERVATTING DOOR ZIJN
ERFGENAMEN - GEVOLGEN.
4º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN.
ONSPLITSBAAR GESCHIL - ONSPLITSBAAR GESCHIL - GESCHIL BETREFFENDE AFSTAMMING APPÈLVERZOEKSCHRIFT - OVERLIJDEN VAN VERWEERDER - GEDINGHERVATTING DOOR ZIJN
ERFGENAMEN - NIEUW APPÈLVERZOEKSCHRIFT - TOELAATBAARHEID.
1º Geschillen betreffende afstamming zijn onsplitsbaar in de zin van de artt. 31 en 1053
Ger.W.1 (Artt. 31 en 1053 Ger.W.)
2º De bepalingen van art. 1053 Ger.W. zijn van openbare orde2. (Art. 1053 Ger.W.)
3º De personen die, in hun hoedanigheid van erfgenamen, verklaard hebben het
appèlgeding te hervatten dat tegen hun rechtsvoorganger was ingesteld, worden in het
geschil betreffende de afstamming partijen waarvan het belang tegengesteld is aan dat
van de appellant3. (Artt. 815 en 1053 Ger.W.)
4º Het nieuwe appèlverzoekschrift kan niet worden toegelaten, wanneer het niet gericht is
tegen alle personen die, als erfgenamen, verklaard hebben het appèlgeding te hervatten
dat tegen hun rechtsvoorganger was ingesteld en niet afgesloten was4. (Artt. 815 en 1053
Ger.W.)
(V. e.a. T. G. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0268.F - C.02.0274.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 27 november 2001 gewezen door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. De feiten
1 Zie concl. O.M. in Pas. 2005, A.R. C.02.0298.F - C.02.0274.F, nr. 115.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
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De feiten en de voorafgaande rechtspleging, zoals ze blijken uit het arrest en
uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, kunnen als volgt worden samengevat:
1. op 7 oktober 1993 stelt verweerder een rechtsvordering tot onderzoek naar
het vaderschap in tegen A.V.D. en betrekt hij zijn moeder, hier verweerster, bij
het geding;
2. op 17 februari 1995 wijst de rechtbank van eerste aanleg een vonnis waarbij
het de rechtsvordering verjaard verklaart;
3. op 23 maart 1995 dient verweerder alleen, zonder verweerster in het geding
op te roepen, een appèlverzoekschrift in;
4. op 2 augustus 1995 overlijdt A.V.D.;
5. op 15 februari 1996 leggen A., P. en P. V.D., in hun hoedanigheid van door
alle erfgenamen van A.V.D. aangestelde bijzondere gemachtigden, een akte neer
waarbij zij verklaren het geding te hervatten dat oorspronkelijk tegen laatstgenoemde was ingesteld;
6. op 7 maart 2001 beveelt het hof van beroep de heropening van het debat
teneinde de partijen de mogelijkheid te bieden uitleg te verschaffen over het feit
dat verweerster S.G. niet bij het appèlgeding betrokken is;
7. op 30 april 2001 dienen de eerste twee verweerders gezamenlijk een nieuw
appèlverzoekschrift in dat gericht is tegen alle erfgenamen van A.V.D. met uitzondering van zijn weduwe, Z.T.;
8. het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van 23 maart 1995 niet-ontvankelijk en neemt de hogere beroepen van 30 april 2001 aan.
IV. Middelen
A. In de zaak C.02.0268.F voeren de eisers drie middelen aan. Het eerste ervan
is volgt gesteld:
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 332ter, derde lid en 332quater van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 31 en 1053, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk dat verweerder en verweerster bij verzoekschrift van 30 april 2001 hebben ingesteld.
Grieven
Na verweerders eerste hoger beroep van 23 maart 1995 hebben de eisers, zoals het arrest van 7 maart 2001 vaststelt, verklaard het geding te hervatten "in hun hoedanigheid
van door alle erfgenamen van wijlen A.V.D. aangestelde bijzondere gemachtigden, (...)
volgens de akten van notaris Alain Cordier van 7 en 8 augustus 1995". De tweede van die
akten bevatte de aanstelling van de bijzondere gemachtigden van mevr. Z.T., weduwe
[A.] V.D., hier de zevende tot bindendverklaring opgeroepen partij.
Aangezien het geschil een vordering van staat is, was het onsplitsbaar in de zin van artikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek; na het overlijden van wijlen A.V.D. en de gedinghervatting namens alle erfgenamen, dienden de verweerders, krachtens de artikelen 332quater van het Burgerlijk Wetboek en 1053, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek in
hun onderling verband, hun appèlverzoekschrift te richten tegen alle erfgenamen van
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A.V.D., die, indien hij nog leefde, ingevolge artikel 332ter, derde lid van het Burgerlijk
Wetboek bij het geding betrokken had moeten worden; de tweede akte van hoger beroep
is evenwel niet gericht tegen de zevende tot bindendverklaring opgeroepen partij; bijgevolg had het hof van beroep, ambtshalve, gelet op het feit dat vorderingen van staat, waaronder afstamming valt, van openbare orde zijn, dat hoger beroep niet-ontvankelijk moeten
verklaren; door het ontvankelijk te verklaren, schendt het arrest de in het middel aangewezen wetsbepalingen.

B. In de zaak C.02.0274.F voeren de eisers twee middelen aan. Het eerste ervan is volgt gesteld:
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 31 en 1053, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 332ter, derde lid en 332quater, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende
de afstamming.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep heeft kennisgenomen (1) van een eerste appèlverzoekschrift dat
verweerder op 23 maart 1995 gericht heeft tegen het vonnis van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Luik van 17 februari 1995 dat afwijzend had beschikt op verweerders rechtsvordering tot onderzoek naar het vaderschap tegen wijlen A.V.D., (2) van een akte die op
15 februari 1996 ter griffie van het hof van beroep is neergelegd waarbij de erfgenamen
van wijlen A.V.D., zijnde de rechtsvoorganger van de eerste twee eiseressen, de rechtsvoorganger van de eisers sub 3 tot 6, de tot bindendverklaring opgeroepen partijen en de
weduwe van wijlen A.V.D., hier verweerster sub 3, het tegen hun rechtsvoorganger ingestelde appèlgeding hebben hervat, (3) van akten waarbij de eisers sub 3 tot 6 en de eerste
twee eiseressen de gedingen hebben hervat die waren ingesteld tegen hun respectieve
rechtsvoorgangers, die respectievelijk zijn overleden op 19 juni 1998 en op 1 februari
1999, en (4) van een tweede appèlverzoekschrift dat op 30 april 2001 door de eerste twee
verweerders gezamenlijk tegen hetzelfde vonnis is ingesteld en dat gericht was tegen de
eisers en de tot bindendverklaring opgeroepen partijen, maar niet tegen de weduwe van
wijlen A.V.D., hier verweerster sub 3,
en bij het bestreden arrest verklaart het hof van beroep dat tweede appèlverzoekschrift
ontvankelijk.
Grieven
Krachtens artikel 332ter, derde lid van het Burgerlijk Wetboek, moet de rechtsvordering tot inroeping van staat op zodanige wijze worden ingesteld dat het kind of zijn afstammelingen en degene van de ouders wiens vaderschap of moederschap vaststaat, alsook de persoon wiens vaderschap of moederschap wordt onderzocht, in het geding worden geroepen.
Krachtens artikel 332quater, eerste lid van hetzelfde wetboek, wordt de rechtsvordering
tot betwisting van staat, indien een van de personen die krachtens de voorgaande artikelen
moet worden gedagvaard overleden is, ingesteld tegen de anderen en de erfgenamen van
de overledene.
Luidens artikel 1053, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, moet hoger beroep, wanneer het geschil onsplitsbaar is, gericht worden tegen alle partijen wier belang in strijd is
met dat van de eiser in hoger beroep. Het geschil is onsplitsbaar wanneer de gezamenlijke
tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen waartoe het aanleiding geeft, materieel onmogelijk zou zijn (artikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek).
Hier was het tweede appèlverzoekschrift, dat door de eerste twee verweerders is neergelegd op 30 april 2001 na het overlijden van wijlen A.V.D., gericht tegen een vonnis van
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17 februari 1995 dat de door verweerder tegen laatstgenoemde ingestelde rechtsvordering
tot inroeping van staat niet-ontvankelijk had verklaard.
Na het overlijden van wijlen A.V.D. was het aan het hof van beroep voorgelegde geschil onsplitsbaar tussen, enerzijds, verweerder, en anderzijds, alle erfgenamen van wijlen
A.V.D.. Het zou immers niet opgaan dat jegens sommige van diens erfgenamen beslecht
is dat het vaderschap van hun rechtsvoorganger ten aanzien van verweerder niet bewezen
is, terwijl ten aanzien van de overige erfgenamen beslecht is dat dit vaderschap wel bewezen is. Voor het overige volgt uit artikel 332quater, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek
dat alle erfgenamen van de vermeende vader bij het geding betrokken dienden te zijn.
Uit de akte tot gedinghervatting die op 15 februari 1996 ter griffie van het hof van beroep is neergelegd door A., P. en P. V.D. "in hun hoedanigheid van door alle erfgenamen
van wijlen A.V.D. aangestelde bijzondere gemachtigden", en uit de akten van notaris Cordier van 7 en 8 augustus 1995, die bij die akte van rechtspleging zijn gevoegd (de akte tot
gedinghervatting van 15 februari 1996 en de voornoemde akten van notaris Cordier worden immers beoogd door het arrest alvorens recht te doen van 7 maart 2001) volgt evenwel dat onder de erfgenamen van wijlen A.V.D. ook diens weduwe, mevr. Z.T., voorkwam.
Bijgevolg, gelet op het feit dat vorderingen van staat van personen, waaronder afstamming valt, en artikel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek van openbare orde zijn, had het
hof van beroep ambtshalve tegen het tweede hoger beroep van de verweerders een grond
van niet-ontvankelijkheid moeten opwerpen omdat zij de weduwe van de overledene niet
hadden gedagvaard.
De vraag of de weduwe al dan niet bij de zaak was betrokken in het raam van het eerste
hoger beroep is niet ter zake dienend, aangezien enkel het tweede beroep door het bestreden arrest ontvankelijk wordt verklaard. Om te beantwoorden aan de vereisten van artikel
1053, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, is het niet voldoende dat alle partijen, om
een of andere reden, bij de zaak voor de appèlrechter betrokken zijn. Artikel 1053, eerste
lid, wordt pas nageleefd als het hoger beroep is gericht tegen alle partijen wier belang in
strijd is met dat van de eiser in hoger beroep.
Het bestreden arrest heeft bijgevolg, door het tweede appèlverzoekschrift van de verweerders ontvankelijk te verklaren, hoewel dat verzoekschrift verweerster sub 3 niet dagvaardde, alle in de aanhef van het middel aangewezen wetsbepalingen geschonden.

V. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de cassatieberoepen tegen hetzelfde arrest zijn gericht; dat er
grond bestaat tot voeging;
A. Cassatieberoep A.R. C.02.0268.F
A. 1. Eerste middel
A. 1. 1. Grond van niet-ontvankelijkheid
Over de door de verweerders tegen het middel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid: het Hof moet nagaan in feite of Z.T. de hoedanigheid van erfgename van A.V.D. heeft:
Overwegende dat het onderzoek van de grond van niet-ontvankelijkheid verbonden is met dat van het middel;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
A. 1. 2. Grondslag van het middel
Overwegende dat artikel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat hoger
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beroep, wanneer het geschil onsplitsbaar is, gericht moet worden tegen alle partijen wier belang in strijd is met dat van de eiser in hoger beroep, en bij niet-inachtneming van die regel het hoger beroep niet wordt toegelaten;
Dat het geschil, krachtens artikel 31 van dat wetboek, slechts onsplitsbaar is
wanneer de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de beslissingen waartoe het aanleiding geeft, materieel onmogelijk zou zijn;
Overwegende dat geschillen betreffende afstamming onsplitsbaar zijn in de zin
van die bepalingen;
Overwegende dat uit het arrest alvorens recht te doen van 7 maart 2001, waarnaar het bestreden arrest verwijst, blijkt dat A., P. en P. V.D., bij een akte die op
15 februari 1996 ter griffie van het hof van beroep is neergelegd, door zich te beroepen op hun hoedanigheid van bijzondere gemachtigden van alle erfgenamen
van A.V.D., verklaard hebben het geding te hervatten dat tegen hem was ingesteld; dat uit de bijlagen bij die akte blijkt dat Z.T., ongeacht of zij de hoedanigheid van erfgename heeft waarop zij zich beroept, voorkomt onder de personen
die, doordat zij het geding hebben hervat, partijen in het geschil zijn geworden;
Dat de verweerders, die gezamenlijk een nieuw appèlverzoekschrift hebben
neergelegd, bijgevolg eveneens Z.T. dienden te dagvaarden, wier belang in strijd
is met het hunne;
Overwegende dat het hof van beroep, door die hogere beroepen ontvankelijk te
verklaren, artikel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek, waarvan de bepalingen de
openbare orde raken, schendt;
Dat het middel, in zoverre, gegrond is;
A. 1. 3. Overige grieven
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van de overige middelen
die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
B. Cassatieberoep A.R. C.02.0274.F
B. 1. Grond van niet-ontvankelijkheid
Over de door de eerste twee verweerders tegen het cassatieberoep opgeworpen
gronden van niet-ontvankelijkheid: het verzoekschrift is niet regelmatig betekend:
Overwegende dat, enerzijds, de eerste twee verweerders staande houden dat zij
geen woonplaats hebben gekozen bij gerechtsdeurwaarder Nivarlet op het kantoor vanwaar het cassatieverzoekschrift betekend is;
Overwegende dat uit het exploot van betekening van het bestreden arrest, die
op 4 maart 2002 gedaan werd op verzoek van de eerste twee verweerders, blijkt
dat zij keuze van woonplaats hebben gedaan, met name op het kantoor van gerechtsdeurwaarder Patrick Nivarlet;
Overwegende dat, anderzijds, de eerste twee verweerders aanvoeren dat het
cassatieverzoekschrift, met miskenning van de regels betreffende de lastgeving
betekend werd op het kantoor van gerechtsdeurwaarder Nivarlet door plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder Boulet die optrad in plaats van gerechtsdeurwaarder Pilmeyer wiens kantoor op dezelfde plaats is gelegen als dat van Patrick Ni-
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varlet en die met hem, alsook met twee overige gerechtsdeurwaarders, een feitelijke vereniging vormt;
Overwegende dat het om twee verschillende kantoren gaat, dat van gerechtsdeurwaarder Nivarlet en dat van gerechtsdeurwaarder Pilmeyer, zodat de regel
van het verbod van tweevoudige lastgeving niet geldt;
Dat de gronden van niet-ontvankelijkheid niet kunnen worden aangenomen;
Overwegende dat het cassatieberoep op 31 mei 2002 aan de eerste twee verweerders is betekend;
Overwegende dat er geen acht dient te worden geslagen op de memorie van
antwoord van de eerste twee verweerders die op 23 december 2002 ter griffie
van het Hof is neergelegd, dus buiten de termijn waarin artikel 1093 van het Gerechtelijk Wetboek voorziet;
B. 2. Eerste middel
Overwegende dat het middel, gelet op de redenen die uiteengezet zijn in het
antwoord op het eerste middel van het cassatieberoep C.02.0268.F, gegrond is;
B. 3. Overige grieven
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede middel
dat niet tot ruimere cassatie kan leiden;
C. Omvang van de vernietiging
Overwegende dat de vernietiging van de beslissing betreffende de hogere beroepen die op 30 april 2001 ingesteld zijn door de verweerders A. en S.G. zich
uitstrekt tot de beslissingen betreffende de niet-ontvankelijkheid van het hoger
beroep van A.G. van 23 maart 1995 en de vrijwillige tussenkomst van S.G.; dat
die beslissingen immers, aangezien ze niet het voorwerp kunnen uitmaken van
een ontvankelijk cassatieberoep van geen enkele van de in het cassatiegeding betrokken partijen, wat de omvang van de vernietiging betreft, geen dicta zijn die
onderscheiden zijn van het bestreden dictum;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Voegt de cassatieberoepen A.R. C.02.0268.F en C.02.0274.F;
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de voeging van de hogere beroepen beveelt;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Laat de kosten van de memorie van antwoord op het cassatieberoep
C.02.0274.F ten laste van de verweerders A. en S.G.;
Houdt de overige kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
24 februari 2005 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, waarnemend voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advo-
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caten: mrs. Draps, Geinger en Kirkpatrick.

Nr. 116
1° KAMER - 24 februari 2005

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN
T.A.V. DE GOEDEREN - MEER DAN ÉÉN VORDERING - BEGRIP.
2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN
T.A.V. DE GOEDEREN - MEER DAN ÉÉN VORDERING - GEVOLGEN.
1º Er is meer dan één vordering wanneer twee vorderingen tot echtscheiding tegelijkertijd
bestaan. (Art. 1278, tweede lid Ger.W.)
2º Het arrest dat eerst vaststelt dat de partijen sinds de hervatting van het samenwonen en
de tegenvordering van eiseres meer dan zeven jaar hebben samengewoond en dat de
echtgenoten elkaar tijdens die periode zijn blijven steunen, en op die grond de gevolgen
van de echtscheiding tussen de partijen t.a.v. hun goederen laat terugwerken tot op het
tijdstip van de tweede vordering tot echtscheiding, schendt art. 1278, tweede lid Ger.W. 1
(Art. 1278, tweede lid Ger.W.)
(V. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0152.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 juni 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepaling
- artikel 1278, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, zoals het werd gewijzigd bij
artikel 19 van de wet van 30 juni 1994 houdende wijziging van artikel 931 van het Gerechtelijk Wetboek en van de bepalingen betreffende de procedures van echtscheiding, dat
krachtens artikel 45, §2 van die wet van toepassing is op het geschil.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verwijst eerst naar het feitenrelaas van de zaak van de eerste rechter, bevestigt het beroepen vonnis in zoverre het zegt dat de gevolgen van de echtscheiding tussen echtgenoten betreffende hun goederen niet terugwerkten tot 16 november
1989, de datum van verweerders verzoekschrift tot echtscheiding op grond van bepaalde
1 Zie Cass., 5 feb. 2004, A.R. C.01.0587.N, nr. 61 en concl. adv.-gen. THIJS, toen adv.-gen. met
opdracht.
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feiten, maar tot 13 november 1998, de datum waarop eiseres haar rechtsvordering tot
echtscheiding heeft ingediend, en zulks op grond
"(dat) artikel 1278, tweede lid, bepaalt dat de echtscheiding ten aanzien van de echtgenoten, wat hun goederen betreft, wanneer er meer dan één vordering is, terugwerkt tot op
de dag waarop de eerste is ingesteld, ongeacht of zij werd toegewezen of niet;
dat het Gerechtelijk Wetboek geen enkel bijzonder onderscheid maakt wanneer het het
geval van meer dan één vordering beschouwt en dat er niet langer, zoals voorheen, rekening moet worden gehouden met de vraag of de echtscheiding op een eerste vordering dan
wel op een latere vordering is uitgesproken;
dat de oplossing, tijdens de parlementaire voorbereiding, verantwoord werd door de
overweging dat 'er vermogensrechtelijk een verdachte periode aanbreekt zodra een echtscheidingsprocedure wordt aangevat' (verslag MERCKX-VAN GOEY, p. 84 en R.T.D.F. 1994,
321); dat het 'klimaat van matrimoniale achterdocht' wel degelijk de ratio legis uitmaakt
van artikel 1278, tweede lid;
dat het gelijktijdig bestaan van de vorderingen, dat door bepaalde auteurs wordt geëist,
een voorwaarde is die men vergeefs in de wettekst zal zoeken en die onrechtvaardig zou
zijn indien de echtelijke samenwerking niet is hervat tussen het einde van de procedure
die niet werd toegewezen het begin van die welke wel werd toegewezen;
dat volgens de geest van de wet ervan moet worden uitgegaan dat, ook al is er geen gelijktijdigheid, er meer dan één vordering is mits de echtelijke samenwerking niet is hervat
tussen de procedures (zie Divorce, commentaire pratique, dl. I, E. VIEUJEAN: Les effets du
divorce pour cause déterminée, VI 2.2., p. 47; J.L. RENCHON, “Les grandes lignes de la réforme opérée par la nouvelle loi du 30 juin 1994 sur les procédures en divorce”, R.T.D.F.
1994, 171);
dat hiertegen tevergeefs zal aangevoerd worden dat zou kunnen worden volstaan met
het instellen van een echtscheidingsvordering op grond van approximatieve of volstrekt
denkbeeldige oorzaken teneinde er later financiële winst uit te puren, aangezien, indien de
gezinssolidariteit niet meer bestaat en de feitelijke scheiding blijft duren tot een andere
echtscheidingsprocedure is toegewezen, de parlementsleden die zich tijdens de wetsvoorbereiding hebben uitgesproken, het oneerlijk vinden dat de vermogensrechtelijke gevolgen niet terugwerken tot op het daadwerkelijke tijdstip waarop de gezinssolidariteit ophield te bestaan;
dat evenmin geëist hoeft te worden dat de procedures, ingeval ze niet gelijktijdig bestaan, passen in hetzelfde verloop van de echtscheiding dat gekenmerkt wordt door een
eenheid van tijd en van bedoeling. Dat onderscheid komt immers niet voor in de tekst en
stemt evenmin overeen met de hierboven omschreven ratio legis in de onderstelling dat er
sinds de eerste vordering een ononderbroken feitelijke scheiding is geweest (contra Y.H.
LELEU, Actualités de droit familial, le point en 2001, CUP, dl. 49, 64-65 en Chron. dr.
not., dl. XXXIV, 2001, p. 190 e.v.);
dat men zich zou kunnen afvragen waarom de wetgever een andere oplossing geeft in
het vierde lid van artikel 1278 van het Gerechtelijk Wetboek in het geval van een feitelijke scheiding die niet onmiddellijk door een vordering tot echtscheiding wordt gevolgd;
dat de wetgever zich blijkbaar gewoon niet bewust was van het probleem toen hij dat
vierde lid wijzigde en dat hij bovendien, aangezien het om een andere rechtstoestand gaat,
verschillende oplossingen heeft gewenst door de oneerlijke gevolgen die uit de feitelijke
scheiding ontstaan bewust te beperken;
dat de eerste vordering hier dateert van 16 november 1989; dat de echtgenoten nadien
slechts tot in de loop van 1990 afzonderlijk hebben geleefd en dat ze toen tot op 11 juli
1997 weer samengewoond hebben; dat (verweerder), wanneer (eiseres) hem dagvaardt
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teneinde zijn rechtsvordering vervallen te laten verklaren, en een tegenvordering tot echtscheiding in haar voordeel instelt, verklaart zijn rechtsvordering voor te zetten en vordert
dat er uitspraak wordt gedaan in de staat waarin de rechtspleging zich bevindt (zie procesverbaal van de terechtzitting van 30 maart 2000); dat hij verklaart te erkennen dat hij
sinds 1997 een buitenechtelijke verhouding heeft gehad, dus sinds hij de echtelijke woning opnieuw had verlaten;
dat er dus tussen het hervatten van het samenwonen en de tegenvordering van (eiseres)
een periode van meer dan 7 jaar samenwonen is geweest met alle kommer en wel die elk
huwelijksleven meebrengt, aangezien (verweerder) handelsactiviteiten had opgezet die faliekant afliepen daar de door hem opgerichte vennootschappen twee maal failliet zijn gegaan;
dat de echtelijke solidariteit zonder enige twijfel gedurende die 7 jaar is blijven bestaan,
wat bewezen wordt door de voorbeelden die (eiseres) aanhaalt, ook al keert dit zich helaas
tegen haar; dat zij aldus wegens het huwelijksstelsel van het koppel de gemeenschappelijke schulden heeft betaald; dat zij nochtans rechtshulp had gevraagd en haar was aangeraden een procedure in te zetten tot gerechtelijke scheiding van goederen of tot wijziging
van het huwelijksstelsel (...); dat zij niets daarvan heeft gedaan, en door de schulden van
het huishouden op zich te nemen haar solidariteit met haar echtgenoot heeft bezegeld; dat
dit voor haar wellicht erg kwalijke gevolgen heeft gehad aangezien zij daarvoor geen enkele erkenning heeft gekregen, wel integendeel, want man haar man heeft haar in 1997
voor een andere vrouw verlaten; dat zij trouwens de echtscheiding heeft verkregen op
grond van het feit dat haar man de gemeenschappelijke schulden niet betaalde;
dat, bij de analyse van artikel 1278 de rechter zich eigenlijk niet hoeft te laten leiden
door het begrip verzoening in de zin van artikel 1284 van het Gerechtelijk Wetboek, maar
meer in het algemeen door het onderzoek of de echtelijke samenwerking al dan niet behouden bleef, ook al gaan beide meestal samen;
dat, gelet op de overgelegde stukken, die solidariteit ten volle heeft gespeeld en (eiseres), ook al was zij ingelicht over hetgeen zij had kunnen doen om eraan te ontkomen, helaas niets heeft ondernomen om zichzelf te beschermen, wellicht omdat zij daarvoor haar
eigen redenen had, zoals een poging om haar relatie te redden; dat de regels van het huwelijksstelsel slechts gewijzigd kunnen worden door gerechtelijke scheiding van goederen,
vrijwillige verandering van stelsel of echtscheiding, welke wegen (eiseres) destijds nooit
heeft gevolgd;
dat (verweerder) wellicht op erewoord bepaalde verbintenissen is aangegaan die hij nu
weliswaar zou kunnen nakomen maar dat zijn tekortschieten daarin tijdens het samenwonen bij (eiseres) argwaan had moeten wekken;
dat indien haar vader weliswaar bepaalde bedragen aan (verweerder) heeft voorgeschoten - namelijk 122.500 BEF (... ) en 371.468 BEF (...) - hij dan het bedrag van die leningen moet terugvorderen, maar dat (eiseres) dat in de huidige rechtspleging niet zelf moet
doen, tenzij haar vader overleden is en zij zijn erfgename is, in welk geval dat gegeven tijdens de vereffenings-verrichtingen aan bod zou moeten komen;
dat de gevolgen van de echtscheiding tussen de partijen, gelet op de hierboven uiteengezette beginselen, moeten terugwerken tot 13 november 1998, zoals werd gezegd door
notaris Godin in diens advies (...) en in het beroepen vonnis dat dienaangaande bevestigd
moet worden".
Grieven
Krachtens artikel 1278, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, zoals het gewijzigd
werd bij de wet van 30 juni 1994, werkt het vonnis of arrest waarbij de echtscheiding
wordt uitgesproken ten aanzien van de echtgenoten, wat hun goederen betreft, terug, wanneer er meer dan één vordering is, tot op de dag waarop de eerste is ingesteld, ongeacht of
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zij werd toegewezen of niet; die wetsbepaling legt de bijkomende voorwaarde niet op dat
de echtelijke samenwerking niet hervat mag zijn tussen de eerste vordering, die nog hangende is voor de geadieerde rechter, en de tweede.
Het bestreden arrest stelt vast, op grond van zijn eigen redenen en met overneming van
de door de eerste rechter vastgestelde feiten van de zaak, dat verweerder op 16 november
1989 een rechtsvordering tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten heeft ingesteld,
dat eiseres op 13 november 1998 een rechtsvordering tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten heeft ingesteld, dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik bij vonnis van
25 april 2000 afwijzend heeft beschikt op verweerders rechtsvordering op grond dat hij
zijn beweringen niet bewees - anders gezegd dat verweerders rechtsvordering niet werd
toegewezen - en dat de rechtbank, bij hetzelfde vonnis, op de rechtsvordering van eiseres
de echtscheiding heeft uitgesproken. Het stelt aldus vast dat voldaan is aan alle voorwaarden van artikel 1278, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek om de gevolgen ten aanzien van de echtgenoten, wat hun goederen betreft, te laten terugwerken tot de datum van
de eerste vordering.
Door evenwel te weigeren de gevolgen van de echtscheiding te laten terugwerken tot
16 november 1989 op grond dat de echtelijke samenwerking hervat werd na het instellen
van de eerste procedure, voegt het arrest aan artikel 1278, tweede lid van het Gerechtelijk
Wetboek een voorwaarde toe die daarin niet is vervat en schendt het bijgevolg die wetsbepaling, zoals ze werd gewijzigd bij artikel 19 van de wet van 30 juni 1994 houdende wijziging van artikel 931 van het Gerechtelijk Wetboek en van de bepalingen betreffende de
procedures van echtscheiding, dat ingevolge artikel 45, §2 van die wet, van toepassing is
op de gedingen die hangende zijn op de dag van de uitspraak van de echtscheidingsbeslissing.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest, en uit het beroepen vonnis waarnaar het verwijst, blijkt dat de doorslaggevende feiten van de zaak als
volgt kunnen worden samengevat:
1. op 16 november 1989 legt verweerder een verzoekschrift neer tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten;
2. de echtgenoten leven ongeveer een jaar lang gescheiden en gaan dan tot 11
juli 1997 opnieuw samenwonen;
3. op 13 november 1998 dagvaardt eiseres verweerder opdat zijn rechtsvordering zou worden afgewezen en stelt zij een tegenvordering in tot echtscheiding
op grond van bepaalde feiten;
4. het vonnis van 25 april 2000, dat in kracht van gewijsde is gegaan, beschikt
afwijzend op verweerders rechtsvordering omdat hij het bewijs van zijn beweringen niet levert, en spreekt op de rechtsvordering van eiseres de echtscheiding uit;
Overwegende dat, ingevolge artikel 1278, tweede lid van het Gerechtelijk
Wetboek, het vonnis of arrest waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken ten
aanzien van de echtgenoten, wat hun goederen betreft, terugwerkt tot op de dag
waarop de vordering is ingesteld en, wanneer er meer dan één vordering is, tot
op de dag waarop de eerste is ingesteld, ongeacht of zij werd toegewezen of niet;
Dat er, in de zin van die bepaling, meer dan één vordering is wanneer, zoals
hier, twee vorderingen tot echtscheiding tegelijkertijd bestaan;
Overwegende dat het arrest, dat eerst vaststelt dat de partijen sinds de hervat-
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ting van het samenwonen en de tegenvordering van eiseres meer dan zeven jaar
hebben samengewoond en dat de echtgenoten elkaar tijdens die periode zijn blijven steunen, en op die grond de gevolgen van de echtscheiding tussen de partijen
t.a.v. hun goederen laat terugwerken tot op 13 november 1998, zijnde het tijdstip
van de tweede vordering tot echtscheiding, aan voornoemd artikel 1278, tweede
lid, een voorwaarde toevoegt en bijgevolg die wetsbepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat de vernietiging van het dictum betreffende het tijdstip tot
waar de gevolgen van de echtscheiding terugwerken wat de goederen van de
echtgenoten betreft, wegens het verband tussen die beslissingen leidt tot de vernietiging van het dictum betreffende de toepassing van artikel 1278, vierde lid
van het Gerechtelijk Wetboek;
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 Bergen.
24 februari 2005 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, waarnemend voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Draps.

Nr. 117
1° KAMER - 24 februari 2005

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — BURGERLIJKE
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VERZOEKSCHRIFT TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK EERSTE VORDERING - VERWERPING - NIEUWE VORDERING DIE OP DEZELFDE FEITEN IS GEGROND.
Een nieuwe vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter is niet ontvankelijk
wanneer zij dezelfde feiten aanvoert als de eerste1. (Art. 659 Ger.W.)
(B. T. H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0063.F)

I. Verzoek
Bij een met redenen omkleed en door Mr. Richard Balaes, advocaat bij de balie te Luik ondertekend verzoekschrift dat op 11 februari 2005 ter griffie van het
1 Cass., 11 juni 1976, A.C. 1976, 1140.
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Hof is neergelegd, vraagt verzoeker dat de zaak die op de rol van de jeugdafdeling van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei is ingeschreven onder het nummer 04/1251/B waarin hij mevrouw H.H., rechter in die rechtbank, als tegenstrever heeft, wegens gewettigde verdenking aan die rechtbank wordt onttrokken.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat een vorig verzoek van verzoeker dat de onttrekking van dezelfde zaak aan dezelfde rechtbank beoogde, bij arrest van het Hof van 20 januari 2005 werd afgewezen;
Overwegende dat, luidens artikel 659 van het Gerechtelijk Wetboek, het arrest
dat een vordering tot onttrekking van de zaak heeft afgewezen, geen beletsel oplevert voor het instellen van een nieuwe vordering wegens feiten die zich sedert
de uitspraak hebben voorgedaan;
Dat uit die bepaling, die geen onderscheid maakt naargelang de vroegere vordering niet-ontvankelijk of niet-gegrond werd verklaard, volgt dat een nieuwe
vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter niet ontvankelijk is wanneer
zij dezelfde feiten aanvoert als de vorige vordering;
Overwegende dat verzoeker in zijn nieuwe vordering dezelfde feiten aanvoert
als in die welke bij het arrest van 20 januari 2005 werd afgewezen;
Dat het verzoekschrift kennelijk niet-ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Wijst het verzoek af;
Veroordeelt verzoeker in de kosten.
24 februari 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. R. Balaes, Luik.

Nr. 118
1° KAMER - 24 februari 2005

1º KOOPHANDEL. KOOPMAN - PREMIEVERZEKERAAR - ONDERLINGE
VERZEKERINGSONDERNEMING - ONDERLINGE VERZEKERINGSVERENIGING.
2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID —
VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE).
1º Alleen de premieverzekeraar heeft een handelskarakter; aangezien de onderlinge
verzekeringsonderneming door de wet niet geacht wordt daden van koophandel te
stellen, verkrijgt de onderlinge verzekeringsvereniging die deze dienst levert daarvoor
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niet de hoedanigheid van koopman1. (Art. 2, eerste en zesde lid Boek I, Titel I W.Kh.)
2º De rechtbank van eerste aanleg verantwoordt zijn beslissing niet naar recht, wanneer zij
zich in hoger beroep onbevoegd verklaard op grond dat de partijen vennootschappen zijn
die naar vorm en doelstelling een handelskarakter hebben, waarbij een ervan met name
verzekeringsverrichtingen uitvoert die als daden van koophandel worden aangemerkt,
zonder na te gaan of eiseres een premieverzekeraar is2. (Art. 577 Ger.W.)
(ETHIAS T. AXA BELGIUM N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0287.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 2 mei 2003 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconclu-deerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 2, eerste en zesde lid van het Wetboek van Koophandel;
- artikel 577, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
De rechtbank van eerste aanleg wijst eerst erop dat
"de door [eiseres] ingestelde rechtsvordering ertoe strekt [verweerster] te doen veroordelen om haar het bedrag van 1.469,71 euro (59.288 BEF) in hoofdsom terug betalen,
welk bedrag haar uitgave uitmaakt die zij als arbeidsongevallenverzekeraar heeft gehad
ten gevolge van een arbeidsongeval dat een arbeider van de gemeente Beyne-Heusay trof
[...]",
en beslist vervolgens dat zij
"niet bevoegd is om kennis te nemen van het hoger beroep tegen het vonnis dat in eerste aanleg door de Vrederechter te Fléron is gewezen [...], maar dat die zaak onder de bevoegdheid van de de rechtbank van koophandel valt".
zulks op de volgende gronden:
"In deze zaak zijn zowel [eiseres] als [verweerster] vennootschappen die naar vorm en
doelstelling een handelskarakter hebben. Ze hebben dus de hoedanigheid van koopman.
Volgens artikel 2 van het Wetboek van Koophandel zijn, enerzijds, alle verrichtingen
van verzekering (artikel 2, vijfde lid) en, anderzijds, alle verbintenissen van kooplieden
betreffende zowel onroerende als roerende goederen, daden van koophandel tenzij bewezen is dat ze een oorzaak hebben die vreemd is aan de koophandel (artikel 2, elfde lid).
Wat eiseres betreft, [...] stelt zij deze rechtsvordering in, in haar hoedanigheid van ver1 Zie Cass., 23 april 1999, A.R. C.98.0024.N, nr. 237.
2 Ibid.
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zekeringsonderneming en in het raam van haar handelsactiviteit van verzekering. [...]
Wat verweerster betreft, [...] is zij eveneens op grond van haar handelsactiviteit zelf in
de zaak betrokken, aangezien [eiseres] vordert dat zij ten gunste van haar de verbintenissen uitvoert die zij in haar hoedanigheid van verzekeraar heeft aangegaan".
Grieven
Artikel 577 van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt:
"De rechtbank van eerste aanleg neemt in hoger beroep kennis van de vonnissen in eerste aanleg gewezen door de vrederechter [...].
Hoger beroep tegen de beslissingen, door de vrederechter in eerste aanleg gewezen inzake geschillen tussen kooplieden betreffende de handelingen die de wet als daden van
koophandel aanmerkt [...] wordt evenwel gebracht voor de rechtbank van koophandel";
De bevoegdheid van de rechtbank van koophandel om kennis te nemen van het hoger
beroep tegen de vonnissen van de vrederechter is dus afhankelijk van twee aanvullende
voorwaarden: het geschil moet tussen kooplieden bestaan en betrekking hebben op handelingen die als daden van koophandel worden aangemerkt.
Het vonnis beslist:
"Volgens artikel 2 van het Wetboek van Koophandel zijn verrichtingen van [...] verzekeringen daden van koophandel.
Wat [...] [eiseres] betreft, stelt zij deze rechtsvordering in in haar hoedanigheid van verzekeringsonderneming en in het raam van haar handelsactiviteit van verzekering".
Artikel 2, eerste en zesde lid van het Wetboek van Koophandel luidt evenwel als volgt:
" onder daden van koophandel verstaat de wet:
[...] alle verrichtingen van ondernemingen [...] van premie-verzekeringen".
Niet elke verrichting van een onderneming van verzekeringen wordt dus als een daad
van koophandel aangemerkt: het moet gaan om een verrichting van een onderneming van
premieverzekeringen.
Bijgevolg is de onderlinge verzekering in se geen daad van koophandel en verkrijgt de
vereniging die deze dienst levert daardoor niet de hoedanigheid van koopman.
Hieruit volgt:
enerzijds, dat indien de rechtbank, op grond van de bovenstaande reden, na beslist te
hebben dat eiseres de hoedanigheid van koopman had, bovendien, bedoeld heeft te beslissen dat elke verrichting van een onderneming van verzekeringen een handeling is die als
daad van koophandel kan worden aangemerkt en dat, bijgevolg, de rechtbank van koophandel in deze zaak bevoegd was op grond van de vaststelling dat eiseres een handelsactiviteit van verzekering uitoefent, zij de artikelen 2, zesde lid van het Wetboek van Koophandel en 577, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek schendt,
anderzijds, en hoe dan ook kan uit de hierboven weergegeven redengeving niet opgemaakt worden of de rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard ten voordele van de rechtbank van koophandel omdat de activiteit van eiseres een activiteit van premieverzekeringen was of omdat om het even welke verzekeringsactiviteit als een daad van koophandel
wordt aangemerkt; die dubbelzinnigheid komt neer op een gebrek aan redengeving, wat
een schending is van artikel 149 van de Grondwet.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, volgens artikel 577 van het Gerechtelijk Wetboek, de rechtbank van eerste aanleg in hoger beroep kennisneemt van de vonnissen in eerste
aanleg gewezen door de vrederechter; hoger beroep tegen de beslissingen, door
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de vrederechter in eerste aanleg gewezen inzake geschillen tussen kooplieden betreffende de handelingen die de wet als daden van koophandel aanmerkt of inzake geschillen betreffende wisselbrieven, wordt evenwel gebracht voor de rechtbank van koophandel;
Overwegende dat luidens artikel 2, eerste en zesde lid van Boek I, Titel I van
het Wetboek van Koophandel, de wet onder daden van koophandel met name
"alle verrichtingen van ondernemingen van premieverzekeringen" verstaat;
Dat ingevolge die bepaling alleen de premieverzekeraar een handelskarakter
heeft; dat de verrichtingen van ondernemingen van onderlinge verzekering door
de wet niet als daden van koophandel worden aangemerkt en dat de onderlinge
verzekeringsvereniging die deze dienst levert daardoor niet de hoedanigheid van
koopman verkrijgt;
Overwegende dat de appèlrechters hun beslissing niet naar recht verantwoorden wanneer zij zich onbevoegd verklaren om kennis te nemen van het hoger beroep tegen het beroepen vonnis op grond dat "zowel [eiseres] als [verweerster]
vennootschappen zijn die naar vorm en doelstelling een handelskarakter hebben
[en] dus de hoedanigheid van koopman hebben" en dat "volgens artikel 2 van het
Gerechtelijk Wetboek alle verrichtingen van verzekering (artikel 2, [zesde] lid)
[...] daden van koophandel zijn", zonder na te gaan of eiseres tot doel heeft een
onderneming van premieverzekeringen te exploiteren;
Dat het middel, in zoverre gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei, zitting houdend in hoger beroep.
24 februari 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 119
1° KAMER - 25 februari 2005

VERZEKERING — LANDVERZEKERING - SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST OPZETTELIJK ONJUIST MEEDELEN VAN GEGEVENS - MISLEIDING VAN DE VERZEKERAAR NIETIGVERKLARING VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST - GEVOLGEN.
De nietigverklaring van de verzekeringsovereenkomst in geval de verzekeraar bij de
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beoordeling van het risico misleid werd, heeft tot gevolg dat de verzekeraar alle
prestaties die hij ten gevolge van het bestaan van de verzekeringsovereenkomst heeft
verricht kan terugvorderen, met inbegrip van de vergoedingen uitgekeerd aan de
benadeelden van het ongeval. (Artt. 2, §1, eerste lid, 5 en 6 Wet 25 juni 1992 op de
Landverzekeringsovereenkomst)
(W. T. NATIONALE SUISSE N.V.)

ARREST

(A.R. C.02.0296.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 1 maart 2002 door de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout in laatste aanleg gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, 5, 6, 86 en 87 van de wet van 25 juni 1992 op de Landsverzekeringsovereenkomst;
- de artikelen 12 en 16 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis:
- "verklaart de verzekeringsovereenkomst burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen
tussen (verweerster) en (eiseres) gesloten op 6 juni 1997 betreffende personenwagen Ford
Sierra nietig";
- "veroordeelt (eiseres) om aan (verweerster) de bedragen, met inbegrip van intresten en
kosten, te betalen, waar(v)oor (verweerster) ingevolge (het bestreden vonnis) werd veroordeeld en dit op eenvoudig vertoon van het bewijs van effectieve betaling";
- "veroordeelt (eiseres) tot de kosten van het geding in beide aanleggen van (verweerster) begroot op 280,12 euro rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg, 144,57 euro dagvaarding in gedwongen tussenkomst, 81,80 euro rolrecht en 312,35 euro rechtsplegingsvergoeding beroep";
- "laat de kosten van geding in beide aanleggen van (eiseres) ten hare laste, begroot op
319,78 euro rechtsplegingsvergoeding beroep";
op grond van de motieven:
"Regresvordering
(Verweerster) stelt een regresvordering tegen (eiseres) op grond van artikel 25, 1°, b)
van de Modelpolis, zijnde het opzettelijk verzwijgen of onjuiste mededelen van gegevens
betreffende het risico bij het sluiten of in de loop van de overeenkomst. (Eiseres) werpt op
dat (verweerster) bij toepassing van artikel 88, lid 2, Landsverzekeringsovereenkomst vervallen is van haar recht op regres. De in deze wetsbepaling vervatte verplichting is algemeen voor alle gronden van regres, ook de nietigheid wegens opzettelijk onjuiste verklaringen. Aan de verzekeringsnemer moet kennis worden gegeven van het voornemen tot

474

HOF VAN CASSATIE

25.2.05 - Nr. 119

verhaal zodra de verzekeraar op de hoogte is van de feiten waarop dat besluit gegrond is.
Uit haar eigen brief van 28 november 1997 blijkt dat (verweerster) minstens op die dag op
de hoogte was van het feit waarop zij haar regres wenste te steunen - los van de vraag naar
de juistheid van de grond. Door slechts op 23 april 1998, net geen vijf maanden later, een
voorbehoud te formuleren voor regres, heeft (verweerster) niet voldaan aan artikel 88, lid
2, Landsverzekeringsovereenkomst, en is haar regresvordering geheel ongegrond.
Vordering in gemeen recht
1. (Verweerster) vordert tevens terugbetaling van de door haar te betalen bedragen op
grond van de nietigheid van de verzekeringsovereenkomst tussen haar en (eiseres), krachtens artikel 6 Landsverzekeringsovereenkomst wegens de opzettelijke onjuiste mededeling van gegevens over het risico. Alhoewel in het beschikkend gedeelte van de verschillende besluiten niet de formele nietigverklaring van de verzekeringspolis wordt gevraagd,
heeft (verweerster) van bij de procedure voor de eerste rechter gesteld dat de polis nietig
was wegens de opzettelijke onjuiste mededeling van gegevens door (eiseres).
Als verzekeraar heeft (verweerster) inderdaad de keuze tussen een regresvordering en
een vordering op grond van de nietigheid van de polis. Art. 24 van de Modelpolis, overgenomen in de polis tussen (verweerster) en (eiseres), bepaalt immers uitdrukkelijk dat de
mogelijkheid tot een regresvordering door de verzekeringsmaatschappij geldt 'behoudens
iedere andere mogelijke vordering waarover zij beschikt' (...).
2. Dat (eiseres) onjuiste verklaringen heeft afgelegd, staat buiten betwisting. (...)
3. Het opzet en de bedoeling van (eiseres) zijn duidelijk. Zij legde valse verklaringen af
teneinde de polis in gunstige voorwaarden te kunnen sluiten. Dit is haar gelukt: zij verkreeg bonus - malusgraad 6 waar zij bij haar vorige verzekeraar nog schaal 11 of 10 had.
Bovendien werd zij bij het ondertekenen van de afzonderlijke verklaring op 6 juni 1997
uitdrukkelijk gewezen op de mogelijke gevolgen van onjuiste verklaringen. (...) Haar bedrog staat vast.
5. De verzekeringsovereenkomst dient nietig te worden verklaard bij toepassing van artikel 6 Landsverzekeringsovereenkomst. Ten gevolge hiervan dient (eiseres) alle uitbetaalde vergoedingen terug te betalen (...) deze terugbetaling omvat ook de gerechtskosten
waartoe (verweerster) wordt veroordeeld, nu deze zonder de polis niet ten hare laste zouden zijn gelegd".
Grieven
Volgens de artikelen 5 en 6, eerste lid van de wet van 25 juni 1992 op de Landsverzekeringsovereenkomst is de verzekeringsovereenkomst nietig, wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico door de verzekeringsnemer, de verzekeraar misleidt bij de beoordeling van het risico. Deze regel is volgens artikel 2 van genoemde wet van toepassing op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
Deze nietigheid vanaf het uitspreken ervan op verzoek van de verzekeraar door de
rechtbank tussen de verzekeringsnemer en verzekeraar leidt tot het ontstaan van de wederzijdse verbintenissen tussen beide partijen om zonodig de toestand te herstellen als had er
geen verzekering bestaan tussen hen, met dien verstande dat, krachtens genoemd artikel 6,
tweede lid, de vervallen premies tot aan het kennis krijgen van de opzettelijke verzwijging
of onjuiste mededeling bij wijze van sanctie aan de verzekeraar toekomen en de gebeurlijke uitbetalingen naar aanleiding van een schadegeval die de verzekeraar aan of in naam en
voor rekening van zijn verzekerde deed, respectievelijk zonder uitgesproken nietigheid
verschuldigd was, als zijnde de schuld van de verzekerde aan het slachtoffer, door de verzekeringsnemer dienen te worden terugbetaald aan de verzekeraar, respectievelijk door
deze niet verschuldigd zijn.
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Dit geldt evenwel niet voor de vergoedingen die de verzekeraar als zijn eigen schuld op
de rechtstreekse vordering van de benadeelde heeft betaald of verschuldigd is, omdat die
schuld is ingesteld door de wet en niet ophoudt te bestaan of aangetast wordt door de nietigheid van de verzekeringsovereenkomst. Immers, opdat de verzekeraar in genoemd artikel 6 een grondslag kan vinden voor enige vordering tegen de verzekeringsnemer, dient
de betaling waartoe hij gehouden is of waarvan hij de terugbetaling vordert van de verzekeringsnemer noodzakelijkerwijs te zijn verricht in uitvoering van een contractuele verbintenis waarvan hij als verzekeraar krachtens genoemd artikel 6 ontslagen is. Dit is nu
eenmaal niet het geval met de verplichting waartoe de verzekeraar gehouden is opzichtens
het slachtoffer op diens rechtstreekse vordering.
Dit vloeit voort uit artikel 16 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, krachtens hetwelk de verzekeraar enige uit de wet voortvloeiende nietigheid niet kan tegenwerpen aan de benadeelde
en artikel 12 van genoemde wet, krachtens hetwelk de verzekeraar op de rechtstreekse
vordering, ingesteld door de benadeelde tegen hem, gehouden is tot het vergoeden van de
schade geleden door de benadeelde. De verzekeraar die dergelijke vergoeding uitbetaalt
krachtens de wet zijn eigen schuld aan het slachtoffer betaalt en niet die van zijn verzekerde aan het slachtoffer.
Uit het voorgaande volgt dat het bestreden vonnis, dat eiseres veroordeelt tot terugbetaling aan verweerster van alle vergoedingen inclusief de gerechtskosten waartoe verweerster veroordeeld wordt tot betaling ervan aan de nabestaanden van het slachtoffer op hun
rechtstreekse vordering, omdat de verzekeringspolis nietig is op grond van artikel 6 van
de Wet op de Landsverzekeringsovereenkomst, de aangehaalde bepalingen schendt krachtens dewelke de uitgesproken nietigheid niet bij machte is (schending van de artikelen 2, 5
en 6 van de wet van 25 juni 1992 op de Landsverzekeringsovereenkomst) om de verbintenis de genoemde sommen die verweerster krachtens de wet als een eigen schuld aan de
nabestaanden van het slachtoffer verschuldigd is (schending van de artikelen 12 en 16 van
de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en voorzover als nodig 86 en 87 van de aangehaalde wet van 25 juni
1992) teniet te doen, gezien artikel 16 van de aangehaalde wet van 21 november 1989 verhindert dat verweerster van deze wettelijke verbintenis bevrijd wordt (schending van artikel 16 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en voor zoveel als nodig artikel 87 van de aangehaalde wet
van 25 juni 1992).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat overeenkomstig de artikelen 5 en 6, eerste lid van de wet
van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst, de verzekeringsovereenkomst nietig is, wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist
meedelen van gegevens over het risico door de verzekeringsnemer, de verzekeraar misleidt bij de beoordeling van het risico;
Dat overeenkomstig artikel 2, §1, eerste lid van voormelde wet deze bepaling
ook van toepassing is op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
Overwegende dat de nietigverklaring van de verzekeringsovereenkomst in beginsel tot gevolg heeft dat die overeenkomst met terugwerkende kracht wordt ongedaan gemaakt en dit tot gevolg heeft dat hetgeen door de partijen krachtens de
overeenkomst werd gepresteerd kan worden teruggevorderd;
Dat artikel 6, tweede lid van voormelde wet weliswaar afwijkt van bedoeld be-
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ginsel, maar enkel wat betreft de vervallen verzekeringspremies die krachtens
deze bepaling aan de verzekeraar toekomen;
Overwegende dat de gevolgen van de nietigverklaring van de verzekeringsovereenkomst zich voor het overige dan ook uitstrekken tot alle prestaties die de
verzekeraar ten gevolge van het bestaan van de verzekeringsovereenkomst heeft
verricht, met inbegrip van de vergoedingen uitgekeerd aan de benadeelden van
het ongeval die, op grond van de wet over een rechtstreeks vorderingsrecht tegen
de verzekeraar beschikken;
Dat uit de tekst van artikel 12 van de W.A.M.-wet, krachtens welke bepaling
de verzekering de benadeelde een eigen recht tegen de verzekeraar geeft, overigens blijkt dat bedoelde rechtstreekse vordering het bestaan veronderstelt van
een verzekeringsovereenkomst;
Overwegende dat het middel verkeerdelijk ervan uitgaat dat de verzekeraar die
in dergelijke omstandigheden vergoedingen uitbetaalt krachtens de wet zijn eigen schuld aan het slachtoffer betaalt zonder verband met de tussen de verzekeraar en de verzekeringnemer gesloten verzekerings-overeenkomst;
Dat de omstandigheid dat de benadeelden of hun nabestaanden hoe dan ook
recht blijven hebben op dekking, daar overeenkomstig artikel 16 van deze wet
excepties, nietigheden en gronden van verval van dekking, hen niet kunnen worden tegengeworpen door de verzekeraar, geenszins tot gevolg heeft dat de verzekeraar zich niet zou kunnen beroepen op de nietigheid van de verzekeringsovereenkomst ten overstaan van zijn verzekeringnemer;
Dat het middel faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
25 februari 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Wouters en Geinger.

Nr. 120
1° KAMER - 25 februari 2005

HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING.
HUURHERNIEUWING. ENZ.) - WEIGERING TOT HUURHERNIEUWING - SCHADELOOSSTELLING VAN DE
HUURDER - VOORNEMEN TOT WEDEROPBOUW VAN HET ONROEREND GOED - VOORNEMEN NIET TEN
UITVOER GEBRACHT BINNEN DE WETTELIJKE TERMIJN - UITVOERING VAN HET VOORNEMEN - BEGRIP.
Dat de verhuurder zijn voornemen om tot wederopbouw van het onroerend goed over te
gaan, heeft ten uitvoer gebracht binnen de in artikel 25, eerste lid, 3° van de
Handelshuurwet gestelde termijn, kan naar omstandigheden blijken uit de aanvraag tot
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het verkrijgen van de wettelijk vereiste vergunning voor de werken1. (Artt. 16.I.3° en 25,
eerste lid, 3° Handelshuurwet)
(M. e.a. T. M. e.a.)

ARREST

(A.R. C.02.0404.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 3 oktober 2001 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 16.I.1° en 3° en 25, eerste lid, 1°, 2° en 3° van de Handelshuurwet, die de
afdeling II bis van hoofdstuk II van titel VII van boek III van het Burgerlijk Wetboek
vormt;
- de artikelen 42 en 50 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en bekrachtigd bij decreet van het Vlaamse Parlement van 4
maart 1997, zoals van toepassing vóór de opheffing door het decreet van 18 mei 1999
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;
- de artikelen 44 en 52 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en van de stedenbouw;
- de artikelen 6 en 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel, genaamd beschikkingsbeginsel, dat de rechter verbiedt
uitspraak te doen over ambtshalve opgeworpen betwistingen;
- het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van verdediging voorschrijft.
Aangevochten beslissing
Bij het bestreden vonnis van 3 oktober 2001 verklaart de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Oudenaarde de hogere beroepen van de verweerders en het incidenteel beroep van de
eisers ontvankelijk, het hoofdberoep ten aanzien van het verbeterend vonnis alsmede het
incidenteel beroep ongegrond en het hoofdberoep ten aanzien van het verbeterd vonnis
van 14 juli 1999 deels gegrond, doet het bestreden vonnis van 14 juli 1999 teniet en terzake opnieuw rechtdoende verklaart de oorspronkelijke vordering van de eisers ontvankelijk
doch slechts in volgende mate gegrond en veroordeelt verweerders ieder voor het geheel
tot betaling aan de eisers van de som van 210.000 BEF, meer de gerechtelijke intresten
vanaf de datum van rechtsingang tot de dag der algehele betaling. De rechtbank verwerpt
zodoende bij het bestreden vonnis eisers' vordering strekkende tot de veroordeling van
verweerders tot betaling van een vergoeding op grond van artikel 25, eerste lid, 3° van de
Handelshuurwet. Deze beslissing is onder meer gestoeld op volgende overwegingen:
"Waar de eerste rechter van oordeel was dat (de verweerders) hun voornemen op grond
1 Zie Cass., 12 jan. 1978, A.C. 1978, 566, Cass., 28 april 1983, A.R. 6795, A.C. 1982-83, nr. 474.
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waarvan zij de huurders hernieuwing weigerden, niet binnen de bij artikel 25, 3° van de
Handelshuurwet bepaalde termijn ten uitvoer brachten, is de rechtbank van oordeel dat
(de verweerders) dit voornemen wel binnen de bij de wet bepaalde termijn, namelijk binnen zes maand na verlating van het gehuurde goed door de huurder, ten uitvoer brachten.
Terzake wijzen (de verweerders) er terecht op dat sedert de wet van 29 maart 1964
(waarmede de wetgever bij het opstellen van de huidige handelshuurwet daterend van
1951 geen rekening kon houden) geen afbraak én wederopbouw van gebouwen meer wettelijk is dan na het bekomen van een bouwvergunning.
In die zin dient het aanvragen van een bouwvergunning terdege beschouwd als het ten
uitvoer leggen van het voornemen tot wederopbouw van het handelspand, behoudens indien zou blijken dat ééns deze bouwvergunning bekomen ze niet ten uitvoer wordt gelegd,
quod non.
A fortiori: Vred. St.-Kwintens Lennik, 29 juni 2000, A.J.T. 2000-01, 315: 'Een goed
persoonlijk en werkelijk in gebruik nemen in de zin van artikel 16, I, 1° Handelshuurwet
betekent niet noodzakelijk dat de betrokkene zich binnen een termijn van zes maanden
moet laten inschrijven in de bevolkingsregisters van de gemeente waar het goed gelegen
is. Men neemt een goed persoonlijk en werkelijk in gebruik als men een architect aanstelt
om bouwplannen op te stellen, een bouwaanvraag indient en contracten afsluit met verschillende aannemers met het oog op het persoonlijk bewonen van de woning met zijn gezin'.
Eerder dan naar het nakomen van de letter van de wet, dient hier het naleven van de
geest van de wet getoetst, welk erin bestaat dat de eigenaar-verhuurder welke onder een
drogreden de huurhernieuwing weigert gehouden is de huurders wegens het verlies van
hun recht op huurhernieuwing te vergoeden (forfaitair bepaald op drie jaar huur, eventueel
te vermeerderen met een bedrag toereikend om de veroorzaakte schade geheel te vergoeden).
(zie Prof. J.H. HERBOTS, “Handelshuur” in O.G.P., dl. II, II.C.8-7: 'Het voorschrift van
artikel 25.3 werd ingevoerd om zoveel mogelijk bedrog of lichtzinnigheid van de verhuurder te voorkomen en de sanctioneren').
Waar de eerste rechter van oordeel was dat (de verweerders) reeds voor het verlaten
van de woning door de huurders een bouwdossier hadden kunnen indienen teneinde met
de eigenlijke werkzaamheden binnen de 6 maand na het verlaten van het pand door de
huurders te kunnen starten, wijzen (de verweerders) er in hun beroepsakte terecht op dat
het voor hen en hun architect zeer risicovol was een definitief plan op te stellen zonder dit
grondig aan de bestaande toestand te kunnen toetsen, hetgeen gelet op de stroeve verhoudingen tussen partijen tijdens de handelshuur zo al niet uitgesloten dan toch zeer moeilijk
lag. Gezien de weigering van de huurhernieuwing betwist werd, kon bovendien niet geheel uitgesloten worden dat (de eisers) het pand niet zouden verlaten hebben op de voorziene datum.
Anderzijds dient vastgesteld dat (de verweerders) ruim voor het verlaten van het handelspand door (de eisers) reeds een aanvang genomen hadden met het samenstellen van
hun bouwdossier, welke diverse besprekingen met de aangestelde architect vergt. Dit is
des te meer het geval nu het hier om een verbouwen/heropbouwen van een restaurant/café
met woning ging, welke bovendien gelegen was in de dorpskom van M., bij M.B. van 7
juli 1975 als landschap beschermd.
Dat (de verweerders) ook het inzicht hadden zo spoedig mogelijk te starten met de materiële uitvoering van de wederopbouw blijkt uit het statistisch formulier model II, te voegen bij de aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning, waarin als datum voor de
aanvang van de eigenlijke werken oktober 1997 werd opgegeven (binnen de 6 maanden
na het verlaten van het handelspand door (de eisers)). Uit de voorgelegde stukken blijkt
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tevens dat reeds voor het verlaten van het pand door de huurders een aanvang genomen
was met het vragen van offertes voor de uit te voeren werken.
Er kan dan ook niet getwijfeld worden aan de oprechtheid van het voornemen op grond
waarvan (de verweerders) de gevraagde huurhernieuwing geweigerd hebben.
Met (de verweerders) dient beaamd dat zelfs bij een vroeger indienen van de bouwaanvraag, gelet op vele ingediende klachten, gevolgd door een procedure voor de Raad van
State, zij hoe dan ook niet binnen de zes maanden na het verlaten van het pand zouden
hebben kunnen starten met de materiële uitvoering van de werken.
Nu terdege dient aangenomen te worden dat (de verweerders) het voornemen, op grond
waarvan zij de huurders uit het goed hebben kunnen zetten, binnen de zes maand, na het
verlaten van het pand door (de eisers), hebben ten uitvoer gebracht, zijn (de verweerders)
de in artikel 25, 3° van de Handelshuurwet voorziene uitzettingsvergoeding niet verschuldigd. Terzake dient toch benadrukt dat niet vereist is dat het voornemen tot wederopbouw
binnen de zes maand zou beëindigd zijn, zoals (de eisers) voorhouden in hun conclusie
dd. 17 mei 2000, doch slechts dat een aanvang werd genomen met dit voornemen binnen
de zes maand.
Verder dient volledigheidshalve er op gewezen te worden dat de wetgever op grond van
billijkheidsredenen bepaald heeft dat de bijzonder zware vergoeding voorzien in artikel
25, 3°, evenmin verschuldigd is, indien de verhuurder aan het goed een bestemming geeft
die hem de terugneming mogelijk zou gemaakt hebben zonder vergoeding of tegen een
vergoeding gelijk aan of lager dan de vergoeding die hij heeft moeten dragen.
Nu hoger reeds verwezen werd naar het vonnis van het Vredegerecht St. KwintensLennik waarbij geoordeeld werd dat een goed persoonlijk en werkelijk in gebruik genomen werd in de zin van artikel 16, I, 1° Handelshuurwet als men een architect aanstelt om
bouwplannen op te stellen, een bouwaanvraag indient ... dient minstens besloten dat (de
verweerders) zodra (de eisers) het pand verlaten hadden het goed persoonlijk en werkelijk
in gebruik genomen hebben, zodat zij om die reden evenmin de zware uitzettingsvergoeding voorzien bij artikel 25, 3° Handelshuurwet kunnen verschuldigd zijn".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Uit artikel 16.I.3° van de Handelshuurwet volgt dat de verhuurder de hernieuwing van
de huur kan weigeren op grond van de wil om het onroerend goed of het gedeelte van het
onroerend goed waarin de afgaande huurder zijn bedrijf uitoefent, weder op te bouwen.
Als wederopbouw wordt beschouwd elke verbouwing door een afbraak voorafgegaan,
beide de ruwbouw van de lokalen rakende en waarvan de kosten drie jaar huur te boven
gaan.
Blijkens artikel 25, eerste lid, 3° van de Handelshuurwet heeft de huurder, indien hij regelmatig zijn wil te kennen heeft gegeven om van zijn recht op hernieuwing gebruik te
maken en het hem geweigerd is, recht op een vergoeding, die behoudens akkoord van partijen, gesloten na het ingaan van dat recht, forfaitair wordt bepaald op drie jaar huur, eventueel vermeerderd met een bedrag, toereikend om de veroorzaakte schade geheel te vergoeden, wanneer de verhuurder, zonder van een gewichtige reden te doen blijken, het
voornemen op grond waarvan hij de huurder uit het goed heeft kunnen zetten, niet ten uitvoer brengt binnen zes maanden en gedurende ten minste twee jaar.
Uit de samenlezing van beide artikelen volgt dat de verhuurder die te kennen heeft gegeven het goed, waarin de afgaande huurder zijn bedrijf uitoefent, te zullen wederopbouwen, de werken, bestaande in een afbraak van de ruwbouw, gevolgd door de wederopbouw ervan, zal moeten hebben aangevangen binnen de termijn van zes maanden volgende op het verlaten van het gehuurde goed door de huurder.
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Aan die vereiste is niet voldaan wanneer binnen voornoemde termijn enkel een vergunning tot het verbouwen van het onroerend goed werd aangevraagd en desgevallend bekomen, nu dergelijke vergunning geenszins gelijkstaat met een uitvoering of zelfs een begin
van uitvoering van de werken waarvoor die vergunning wordt aangevraagd.
Uit de artikelen 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd
op 22 oktober 1996 en bekrachtigd bij decreet van het Vlaamse Parlement van 4 maart
1997, zoals van toepassing vóór de opheffing ervan door het decreet van 18 mei 1999
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, en 44 van de wet van 29 maart
1962, houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, volgt weliswaar dat niemand zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van
het college van burgemeester en schepenen, mag bouwen, een grond gebruiken voor het
plaatsen van een of meer vaste inrichtingen, afbreken, herbouwen, verbouwen van een bestaande woning, instandhoudings- of onderhoudswerken uitgezonderd.
Luidens artikel 50 van voornoemd decreet en artikel 52 van voornoemde wet van 29
maart 1962 vervalt die vergunning evenwel indien de vergunninghouder binnen een jaar
na afgifte van de vergunning niet met de werken is begonnen.
Uit de bepalingen van het gecoördineerd decreet op de ruimtelijke ordening, van toepassing ten tijde van de beëindiging van de handelshuurovereenkomst, evenals uit voornoemde bepalingen van de wet van 29 maart 1962 volgt zodoende dat, zo de afgifte van
een bouwvergunning een voorafgaande vereiste is voor het uitvoeren van bepaalde werken, zoals het bouwen, verbouwen of afbreken, zij evenwel moet worden onderscheiden
van de uitvoering zelf der werken waarvoor zij wordt aangevraagd.
Hieruit volgt dat de rechtbank, die bij het bestreden vonnis oordeelt dat de verweerders
het voornemen op grond waarvan zij de huurhernieuwing weigerden ten uitvoer brachten
binnen de bij de wet bepaalde termijn, namelijk binnen de zes maanden na verlating van
het gehuurde goed door de huurder, nu zij binnen deze termijn een aanvraag tot het bekomen van een bouwvergunning indienden, aldus op onwettige wijze beslist dat de werken
van wederopbouw, reden tot weigering van de huurhernieuwing, een aanvang namen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn (schending van de artikelen 16.I.3°, 25, eerste
lid, 3° van de Handelshuurwet, 42 en 50 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en bekrachtigd bij decreet van het Vlaamse Parlement van 4 maart 1997, zoals van toepassing vóór de opheffing ervan door het decreet van
18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, en, voor zoveel als nodig 44 en 52 van de wet van 29 maart 1962, houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw) en bijgevolg niet wettig kon beslissen dat er geen vergoeding
op grond van artikel 25, eerste lid, 3° van de Handelshuurwet verschuldigd was (schending van artikel 25, eerste lid, 3° van de Handelshuurwet).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 16.I.3° van de Handelshuurwet de verhuurder de hernieuwing van de huur kan weigeren op grond van zijn wil om het
onroerend goed of het gedeelte van het onroerend goed waarin de afgaande huurder zijn bedrijf uitoefent, weder op te bouwen en dat als wederopbouw wordt beschouwd elke verbouwing door een afbraak voorafgegaan, beide de ruwbouw
van de lokalen rakende en waarvan de kosten drie jaar huur te boven gaan;
Dat, krachtens artikel 25, eerste lid, 3° van die wet de huurder, indien hij regelmatig zijn wil heeft te kennen gegeven om van zijn recht op hernieuwing gebruik
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te maken en het hem is geweigerd, recht heeft op een vergoeding gelijk aan drie
jaar huur, eventueel vermeerderd met een bedrag, toereikend om de veroorzaakte
schade geheel te vergoeden, wanneer de verhuurder, zonder van een gewichtige
reden te doen blijken, het voornemen op grond waarvan hij de huurder uit het
goed heeft kunnen zetten, niet ten uitvoer brengt binnen zes maanden en gedurende ten minste twee jaar;
Dat het voor de toepassing van voormeld artikel 25, eerste lid, 3°, vol-staat dat
de verhuurder binnen de bepaalde termijn zijn voorgenomen reden om tot wederopbouw over te gaan uitvoert; dat de aanvraag tot het verkrijgen van de wettelijk
vereiste vergunning voor de werken naar omstandigheden kan deel uitmaken van
het uitvoeren van de voorgenomen reden;
Overwegende dat het onderdeel aanvoert dat de afgifte van een bouwvergunning enkel een vereiste is voor het uitvoeren van bepaalde werken maar moet
worden onderscheiden van de uitvoering van de werken zelf waarvoor zij is aangevraagd, dat voor de toepassing van voormeld artikel 25, eerste lid, 3°, de werken zelf moeten aangevat zijn binnen de termijn van zes maanden volgende op
het verlaten van het huurgoed en dat dergelijke vergunning niet gelijkstaat met
een uitvoering of zelfs een begin van uitvoering van de werken waarvoor de vergunning wordt aangevraagd;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
25 februari 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en De Bruyn.

Nr. 121
1° KAMER - 25 februari 2005

HUUR VAN GOEDEREN — ALGEMEEN - VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN VERPLICHTING VAN DE HUURDER OM DE HUURSCHADE TE VERGOEDEN - AANVANG.
De verplichting van de huurder om de huurschade te vergoeden ontstaat in de regel slechts
op het einde van de huur1. (Art. 1732 B.W.)
(LONICERA N.V. T. REDEVCO RETAIL BELGIUM C.V. e.a.)

ARREST

1 Zie Cass., 29 feb. 1980, A.C. 1979-80, nr. 413.
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(A.R. C.03.0245.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 20 januari 2003 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1728, 1°, 1729, 1732 en 1735 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 9 van de wet van 30 april 1951 op de handelsovereenkomsten.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart de vordering in schadevergoeding door eiseres geformuleerd voor de schade aangebracht naar aanleiding van de in het pand verrichte werken ongegrond op volgende overwegingen:
"(eiseres) had weliswaar het recht om ingevolge belangrijke werken uitgevoerd door
(verweerster) en waarvan zij op de hoogte was, een nieuwe beschrijving te vragen van de
gehuurde lokalen op grond van artikel 1730, §2 van het Burgerlijk Wetboek hetgeen dan
ook door de deskundige gebeurde (bladzijde 28 tot 64 van zijn eerste verslag, bladzijde 8
tot 68 van het tweede verslag) en raadsman van (eiseres) bevestigde trouwens (bladzijde
27 eerste verslag) dat de gedetailleerde plaatsbeschrijving diende opgesteld te worden met
het oog op eventuele latere veranderingswerken, maar het recht om aldus 'een soort tussentijdse plaatsbeschrijving van uittrede' op te stellen (eerste verslag bladzijde 27) houdt
niet noodzakelijk in dat de (eerste verweerster) dan meteen ook de aldus vastgestelde
huurschade onmiddellijk dient te betalen aan (eiseres).
Het is immers pas op het einde van de huurovereenkomst dat de verhuurder het recht
verwerft om de herstelling in natura van de huurschade of om een schadevergoeding hiervoor te vorderen, waarbij dan de verhuurder ook, en dit pas op het einde van de huur, een
optie zal kunnen doen nopens het behoud van de werken zoals uitgevoerd door de huurder, of de wegname ervan te bevelen rekening houdende met de bepalingen desaangaande
in de huurovereenkomst (nu in artikel 12 deze werken pas op het einde van de huur zonder vergoeding eigendom worden van (eiseres)) of in artikel 9 van de Handelshuurwet. De
huurovereenkomst belet immers niet dat (eerste verweerster) het hele bijgebouw (pergola
van zone B) nog voor het einde van de huurperiode volledig wegneemt en alles terug in de
staat herstelt waarin het gebouw verkeerde bij de aanvang van de huur.
Het feit dat in de huurovereenkomst bepaald wordt dat de huurder het verhuurde goed
zoals een goede huisvader dient te onderhouden en in perfecte staat te onderhouden, doet
niets af aan het feit dat de vordering in huurschade pas op het einde van de huurovereenkomst gevorderd kan worden, behoudens daden van vandalisme of vrijwillige vernielingen gepleegd door een huurder met het opzet de eigenaar te schaden waarvoor de verhuurder overigens op grond van artikel 1729 van het Burgerlijk Wetboek de verbreking van de
huur zou kunnen vorderen. Het door (eiseres) opgeworpen argument dat ook lopende de
huur vernielingen ingeroepen kunnen worden door de eigenaar, is inderdaad juist, maar
dan moeten dit niet alleen belangrijke vernielingen betreffen waarvoor de huurder aan-
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sprakelijk kan worden gesteld en waarvoor een dringende herstelling zich opdringt, maar
moet deze schade bovendien ook ingeroepen worden om de verbreking van de huur te
vorderen (DE PAGE, Traité, DI, nummer 663, bladzijde 664). Hier wordt enkel - vroegtijdig - de vergoeding van de huurschade gevorderd, en geenszins de verbreking van de huur
lastens (eerste verweerster) op grond van deze huurschade.
Gewone huurschade ingevolge gebruik van het goed overeenkomstig de overeengekomen bestemming en ten gevolge van werken uitgevoerd om het pand geschikt te maken
voor de toegelaten exploitatie is huurschade waarvoor de huurder uiteraard verantwoordelijk kan worden gesteld overeenkomstig artikel 1732 van het Burgerlijk Wetboek, maar
dit pas op het einde van de huurovereenkomst, tijdstip waarop de teruggaveplicht overeenkomstig artikel 1731, §2 van het Burgerlijk Wetboek beoordeeld kan worden.
De vordering in vergoeding voor de aldus gevorderde huurschade voor 1.118.136 +
72.505 + 580.800 BEF is voorbarig zodat het irrelevant is al deze posten - waarvan een
groot aantal ook betwist wordt door (eerste verweerster) - ook nu afzonderlijk na te gaan,
nu deze vergoeding heden niet opeisbaar is.
Hetzelfde kan gesteld worden wat betreft de beweerde verloren voorwerpen (deuren,
lichtreclamebord, spots, kleine poorten voor samen 1.034.369 BEF (bladzijde 61 besluiten
(eiseres)).
Het zal (eerste verweerster) toekomen het nodige te doen om deze nu vastgestelde schade en aan de marktprijs zoals geschat op het einde van de huur, te vergoeden of voor het
einde van de huur in natura te herstellen. De door de deskundige geschatte bedragen, die
zoals hierboven gesteld niet verder onderzocht worden nu deze toch heden niet opeisbaar
zijn, kunnen op zich als belangrijk gevonden worden, maar dit dient ook gerelativeerd te
worden, rekening houdende met de waarde van het hele gebouw en de hoegrootheid van
de jaarlijkse huur, zoals reeds geïncasseerd sinds 1980 en nog te nog betalen minstens tot
31 januari 2004, onafgezien van eventuele bijkomende handelshuurhernieuwingen. (Uit
de stukken blijkt niet of de tweede hernieuwing inmiddels al dan niet gevraagd werd).
Niets belet (eiseres) bij een eventuele hernieuwing een belangrijke huurwaarborg te vragen rekening houdende met de huidige vaststellingen.
De vordering van (eiseres) is uiteindelijk enkel gegrond ten belope van 5.000 euro voor
de bezetting van een deel van zone E. Nu dit een vordering wegens bezetting zonder recht
noch titel uitmaakt, is het feit dat (eiseres) geen huurovereenkomst afgesloten heeft met
(tweede verweerster), hier niet relevant. Deze bezetting gebeurde overigens enkel door de
exploitant zelf, niet door (eerste verweerster) zodat deze vordering enkel gegrond is ten
aanzien van (tweede verweerster).
Deze tussentijdse plaatsbeschrijving zoals toegelaten bij artikel 1730, §2 van het Burgerlijk Wetboek dient op gemeenschappelijke kosten te gebeuren. Een deel van de expertisekosten van de eerste als van de tweede expertise zullen dan zoals hier verder beslist,
geventileerd worden, op kosten van (eiseres) en (eerste verweerster) wat de eerste expertisekosten betreft, en op kosten van de drie partijen wat de tweede expertisekosten betreft".
Grieven
Eiseres vorderde schadevergoeding voor de huurschade aan het pand aangebracht tengevolge van de tweede reeks verrichte verbouwingen, met name deze verricht na de huurhernieuwing.
In haar "synthese besluiten in hoger beroep" ventileerde eiseres de door haar geleden
huurschade in, vooreerst, schade geleden tengevolge van de werken uitgevoerd aan en in
het pand in het jaar 1988, waarbij de nadruk werd gelegd op de omstandigheid dat schade
werd aangericht tengevolge van zowel de initiële verbouwingen als tijdens de verbouwingen die plaatsvonden in 1988 als in 1995 (pagina 25-28 en 37-39), vervolgens schade aangericht in het kader van de uitvoering van de handelshuurovereenkomst (pagina 29) en,
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ten slotte, schade geleden tengevolge van het verdwijnen van voorwerpen die deel uitmaken van het pand (pagina 30-31).
Schade geleden tengevolge van verbouwingen wordt geregeld door artikel 9 van de wet
van 30 april 1951, de overige schade door eiseres gevorderd door de artikelen 1728, 1°,
1729, 1730, 1731, 1732 en, indien zoals in onderhavig geval, het pand onderverhuurd
wordt, eveneens artikel 1735 van het Burgerlijk Wetboek.
De huurschade tengevolge van de verbouwingen wordt in een eerste onderdeel behandeld, de overige huurschade in een tweede onderdeel.
(...)
2.2. Tweede onderdeel
Eiseres vorderde eveneens schadevergoeding voor huurschade aangebracht aan het
pand en die los stond van de verbouwingen.
Dit deel van de vordering valt dus buiten het toepassingsveld van artikel 9 van de wet
van 30 april 1951 en wordt geregeld door de gemeenrechtelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.
In tegenstelling tot wat de rechtbank beslist, verbiedt het gemeenrechtelijk huurrecht
echter geenszins huurschade lopende de huurovereenkomst te vorderen.
De door eiseres gevorderde huurschade valt niet onder artikel 1729 maar onder artikel
1732 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 1729 van het Burgerlijk Wetboek viseert immers de situatie waarbij "de huurder
het gehuurde voor een ander gebruik bezigt dan waarvoor het bestemd was, of voor een
gebruik waaruit enig nadeel kan ontstaan voor de verhuurder" in welkdanig geval deze
laatste "naargelang van de omstandigheden, de huur (kan) doen ontbinden".
Dit artikel is in casu duidelijk niet van toepassing aangezien het pand door verweerster
steeds als een doe-het-zelf zaak is uitgebaat geworden en niet op een wijze werd gebruikt
waardoor eiseres nadeel kon ondervinden.
De door eiseres gevorderde schade tengevolge van slecht onderhoud van het pand en
verlies van voorwerpen die ervan deel uitmaken wordt geregeld door artikel 1732 van het
Burgerlijk Wetboek die precies de situatie viseert van "beschadigingen of verliezen die
gedurende de huurtijd zijn ontstaan" en de huurder daarvoor aansprakelijk stelt "tenzij hij
bewijst dat die buiten zijn schuld hebben plaatsgehad".
Het Hof besliste dat de bewoordingen van artikel 1732 van het Burgerlijk Wetboek algemeen zijn en gelden onafgezien van de omvang van de beschadigingen zelfs indien ze
tijdens de overeenkomst hebben plaats gehad (Cass., 20 juni 1940, Pas. 1940, I, 170) en
dat, ingeval van onderverhuring, de hoofdhuurder instaat voor de beschadigingen aan het
pand en enkel vrijgesteld is indien hij bewijst dat noch hij noch zijn onderverhuurder fout
hebben aan die beschadigingen (Cass., 21 januari 1943, Pas. 1943, I, 29).
Door derhalve op de vordering in schadevergoeding voor schade aangebracht naar aanleiding van het slecht onderhoud van het pand en het verlies van voorwerpen artikel 1729
van het Burgerlijk Wetboek toe te passen en deze vordering af te wijzen om reden dat het
pas op het einde van de huurovereenkomst is dat de huurder verantwoordelijk kan worden
gesteld overeenkomstig artikel 1732 van het Burgerlijk Wetboek zonder enigerlei wijze
vast te stellen dat de schade buiten de schuld van eerste verweerster heeft plaatsgehad,
schendt het vonnis de artikelen 1728, 1°, 1729, 1732 en 1735 van het Burgerlijk Wetboek
en, voor zover het vonnis de vordering in schadevergoeding voor schade aangebracht naar
aanleiding van het slecht onderhoud van het pand en voor het verlies van voorwerpen
eveneens zou verwerpen op grond van artikel 9 van de wet van 30 april 1951, schendt het
eveneens dit laatste artikel.
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IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede middel
(...)
2.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het bestreden vonnis voor de beoordeling van de vordering
van eiseres tot vergoeding van de schade wegens gebrek aan onderhoud en verlies van voorwerpen geen toepassing maakt van artikel 1729 maar van artikel
1732 van het Burgerlijk Wetboek;
Dat het bestreden vonnis voor de beoordeling van die vordering evenmin toepassing maakt van artikel 9 van de Handelshuurwet;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende verder dat de in artikel 1732 bepaalde verplichting van de huurder om de huurschade te vergoeden, een toepassing is van de verplichting van de
huurder op het einde van de huur het gehuurde goed terug te geven aan de verhuurder;
Dat in de regel de verplichting van de huurder de huurschade aan de verhuurder te vergoeden, slechts ontstaat op het einde van de huur;
Dat het onderdeel, in zoverre het aanvoert dat het bestreden vonnis de vordering van eiseres tot vergoeding van de huurschade wegens gebrek aan onderhoud
en verlies van voorwerpen niet mocht afwijzen op grond dat de huurder voor die
huurschade pas op het einde van de huurovereenkomst kan verantwoordelijk
worden gesteld, faalt naar recht;
Overwegende ten slotte dat het bestreden vonnis door te beslissen dat de vordering tot vergoeding van de huurschade overeenkomstig artikel 1732 van het
Burgerlijk Wetboek voorbarig is, niet diende te oordelen of de huurschade al dan
niet buiten de schuld van de huurder is ontstaan;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
25 februari 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Lefèbvre, Geinger en Nelissen Grade.

Nr. 122
3° KAMER - 28 februari 2005

1º GEMEENSCHAP EN GEWEST - RECHTSOPVOLGING VAN DE STAAT
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DOOR DE GEMEENSCHAPPEN - ONDERWIJS - PENSIOENEN - TOELAGE UNIVERSITAIRE INSTELLINGEN.
2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ART. 127 GEMEENSCHAP EN GEWEST - GEMEENSCHAP - BEVOEGDHEID - RECHTSOPVOLGING VAN DE
STAAT DOOR DE GEMEENSCHAPPEN - ONDERWIJS - PENSIOENEN - TOELAGE - UNIVERSITAIRE
INSTELLINGEN.
3º ONDERWIJS - UNIVERSITAIRE INSTELLINGEN - GEMEENSCHAP EN GEWEST RECHTSOPVOLGING VAN DE STAAT DOOR DE GEMEENSCHAPPEN - PENSIOENEN - TOELAGE.
1º, 2° en 3° De toelage, bepaald in art. 38 Wet 27 juli 1971 op de financiering en de
controle van de universitaire instellingen, is niet verbonden aan het pensioenstelsel dat
art. 127, eerste lid, 2°, c van de gecoördineerde Grondwet uitsluit van de
onderwijsmaterie, welke het toekent aan de Gemeenschappen1. (Art. 127, §1, eerste lid,
2°, c G.W. 1994; Art. 38 Wet 27 juli 1971)
(FRANSE GEMEENSCHAP VAN BELGIË T. FACULTÉ POLYTECHNIQUE DE MONS e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0264.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 13 november 2002 is gewezen door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van 8 februari 2005 heeft de eerste voorzitter de zaak verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Het middel
Eiseres voert volgend middel aan:
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 35, inzonderheid eerste en tweede lid, 38, 127, §1, 2°, c), 179 en, voor zover nodig, 24, §5 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 38 en, voor zover nodig, 37 van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle op de universitaire instellingen;
- artikel 1, §2 van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de
wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993, zoals het bestond zowel vóór als na de wijziging door de laatstgenoemde wet, en, voor zover nodig, artikelen 6, §1, VI, vijfde lid, 12°
en 87, §3 van dezelfde wet;
- artikel 61, §§1 tot 3 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest verklaart in beginsel de vordering gegrond die verweerster tegen eiseres heeft
ingesteld, en die strekt tot betaling van de bedragen die overeenstemmen met de rustpensioenen die verweerster diende te betalen aan de leden van haar onderwijzend personeel die
1 Zie Cass., 24 sept. 1992, A.R. 9418, nr. 629.
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vóór 1 juli 1971 in ruste zijn gesteld, zowel voor de jaren 1986 en 1987 als voor de jaren
1989 en volgende, op grond van al zijn redenen en inzonderheid op grond
"Dat het huidige debat hoofdzakelijk betrekking heeft op de omschrijving die gegeven
kan worden aan de toelagen die (verweerster) op grond van het voormelde artikel 38 verschuldigd is voor haar docenten die vóór 1 juli 1971 in ruste zijn gesteld: gaat het om
'pensioenen' waarop de in artikel 127 van de Grondwet bedoelde exceptie van toepassing
is, in welk geval deze door de Staat verschuldigd zijn (betoog van (eiseres)) of om gewone 'toelagen' die niet gelijkgesteld kunnen worden met pensioenen en die door (eiseres)
betaald dienen te worden ingevolge de voormelde overdracht van bevoegdheid (betoog
(van de tweede verweerder));
Dat de eerste rechter terecht oordeelt dat de toelagen die bedoeld worden in artikel 38
van de wet van 27 juli 1971, niet gelijkgesteld konden worden met pensioenen in de zin
van artikel 127 van de Grondwet, zelfs al waren ze bestemd voor de betaling van de rustpensioenen van de leden van het academisch personeel van de vrije universiteiten, die
vóór 1 juli 1971 in ruste zijn gesteld;
Dat een pensioen in de openbare sector volgende kenmerken heeft:
- het moet zijn ingevoerd bij wet (artikel 179 van de Grondwet) en niet door een intern
reglement;
- het moet worden betaald door de Staat (of door een organisme dat het in zijn plaats
stelt) en niet door een onderwijsinstelling;
- het verleent de schuldeiser een subjectief recht ten aanzien van de Staat zelf en niet
ten aanzien van de onderwijsinstellingen;
Dat geen van die cumulatieve voorwaarden te dezen zijn vervuld, aangezien de docenten van [verweerster] die vóór 1 juli 1971 in ruste zijn gesteld (en die thans alle overleden
zijn) een pensioen genoten, niet ingevolge een wet, maar ingevolge de interne reglementering van [verweerster], de enige die deze pensioenen verschuldigd was (ook al werd de
betaling voor haar rekening verricht door een provinciekas) en waartegen de gepensioneerde professor over een persoonlijk schuldvorderingsrecht beschikte;
Dat dit de kenmerken zijn van een private pensioenregeling en niet van een pensioenstelsel uit de openbare sector dat als dusdanig is georganiseerd en ten laste is genomen
door de Staat;
Dat de wet van 27 juli 1971 die specifieke regeling in stand heeft gehouden in zijn artikel 38, dat tijdelijk - aangezien het geleidelijk mettertijd en met het overlijden van de gerechtigden zou verdwijnen - het recht van de vrije universiteiten vastlegde om de volledige financiering van die regeling door de overheid te verkrijgen, zodat zij op gelijke voet
met de staatsuniversiteiten behandeld zouden worden;
Dat die bepaling evenwel niet tot doel of gevolg heeft die private pensioenregeling in
een openbare pensioenregeling om te vormen, aangezien zij er de voormelde kenmerken
van behoudt;
Dat ten overvloede moet worden vastgesteld dat die interpretatie bevestigd wordt, zowel door de parlementaire voorbereiding en de memorie van toelichting van de wet als
door de invoering van twee afzonderlijke stelsels door de artikelen 37 en 38 en door het
gebruik van het woord 'toelage' in artikel 38;
Dat in de memorie van toelichting vermeld wordt: '2°) De regering stelt voor dat in de
toekomst de dienst van de pensioenen en de emeritaten van het academisch personeel in
dienst in de vrije universitaire instellingen zou verzekerd worden door de Staat. Daartoe
dient het toepassingsveld van de wet van 30 juli 1879 uitgebreid te worden (artikel 37).
Tegelijk wordt voorgesteld dat de leden van het onderwijzend personeel, benoemd vanaf
1 juli 1971, voortaan zouden onderworpen zijn aan de algemene wet van 21 juli 1844 op
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de burgerlijke en kerkelijke pensioenen. 3°) De uitbreiding tot de vrije universiteiten (...)
zal zoals gezegd slechts geschieden voor het academisch personeel van deze inrichtingen,
dat nog niet gepensioneerd is'; toelagen die bestemd zijn om mettertijd te verkrijgen moeten dus behouden blijven voor het in ruste gesteld academisch personeel;
Dat als de wet van 27 juli 1971 beide pensioenstelsels had willen uniformeren, zowel
voor de docenten in het 'oude stelsel' die vóór 1 juli 1971 in ruste zijn gesteld als voor die
welke na die datum in ruste zouden worden gesteld, er geen reden was om in de artikelen
37 en 38 twee verschillende stelsels in stand te houden die van toepassing zouden zijn op
de twee, geüniformeerde situaties; dat, evenwel, de wet duidelijk een dergelijk onderscheid heeft gemaakt, aangezien artikel 37 de toekomstige situaties onderwerpt aan het
stelsel van de openbare sector, waaronder alle docenten vallen die na 1 juli 1971 met pensioen zijn gegaan, terwijl artikel 38 het vroegere private stelsel verder toepast op de pensioenen van de docenten die vóór die datum in ruste zijn gesteld;
Dat het gebruik van het woord 'toelage', voor zover nog nodig, het onderscheiden karakter van de twee, door de voormelde bepalingen ingerichte regelingen beklemtoont;
Dat dit woord, in publiek recht, een specifieke betekenis heeft; dat onder toelage wordt
verstaan 'une intervention pécuniaire accordée par l'Etat ou par une personne juridique
subventionnée par l'Etat à une personne juridique ou physique pour le financement d'activités jugées utiles à l'intérêt général' (J. S ALMON, Les subventions, Bruylant, 1976, 24); dat
de bedragen die bedoeld worden in artikel 38 en die terecht worden benoemd met de hun
toekomende technische naam, de kenmerken van toelagen hebben zoals die hiervoor worden opgesomd, aangezien:
1° ze door de overheid worden uitbetaald aan privé-instellingen zodat deze, onder het
toezicht van de Staat, een dienst van openbaar belang kunnen vervullen;
2° ze aangewend worden voor het betalen van de pensioenen van de leden van het onderwijzend personeel, die een schuldvordering hebben op die instellingen en niet op de
subsidiërende overheid;
Dat de Staat weliswaar de in artikel 38 bedoelde toelagen diende uit te betalen vóór de
institutionele hervormingen die de overdracht van bepaalde bevoegdheden naar de gemeenschappen en de gewesten hebben geregeld, maar zulks niet langer hoeft te doen sinds
de herziening van de Grondwet in 1988, die de bevoegdheid inzake onderwijs en de daarbij horende rechten en verplichtingen toekent aan de Franse Gemeenschap;
Dat de aan (verweerster) verschuldigde bedragen, gezien zij niet kunnen worden aangemerkt als pensioenen maar als gewone toelagen, niet binnen het toepassingsgebied vallen
van de in artikel 127 van de Grondwet bedoelde excepties;
Dat de eerste rechter (eiseres) dus terecht heeft veroordeeld tot de betaling van die bedragen".
Grieven
Bij gebrek aan inwerkingtreding van artikel 35, eerste en tweede lid van de gecoördineerde Grondwet, dat het resultaat was van de herziening van 5 mei 1993, heeft elke gemeenschap krachtens artikel 38 van de Grondwet slechts de bevoegdheden die haar zijn
toegekend door de Grondwet of door de krachtens deze laatste aangenomen wetten.
Artikel 127, §1, 2°, c) van de Grondwet bepaalt dat de raden van de Franse en de
Vlaamse Gemeenschap, ieder wat hem betreft, bij decreet het onderwijs regelen, met uitsluiting van de pensioenregeling.
Artikel 179 van de Grondwet bepaalt dat geen pensioen, geen graficatie ten laste van de
Staatskas kan worden toegekend dan krachtens een wet.
Artikel 1, §2 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellin-
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gen, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993, bepaalt dat de Raad en
de Executieve van de Franse Gemeenschap, hierna genoemd "de Franse Gemeenschapsraad" en "de Franse Gemeenschapsregering", bevoegd zijn voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet, thans artikel 127, §1 van de gecoördineerde
Grondwet van 17 februari 1994.
Artikel 6, §1, VI, vijfde lid, 12° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen bepaalt dat de federale overheid alleen bevoegd is voor het arbeidsrecht en de sociale zekerheid; artikel 87, §3 van dezelfde wet sluit de bevoegdheid van de
gemeenschappen en gewesten inzake pensioenen uit.
Artikel 61, §§1 tot 3 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten bepaalt met name dat, tenzij in deze wet anders wordt bepaald, de Gemeenschappen en Gewesten de rechten en verplichtingen van
de Staat overnemen die betrekking hebben op de bevoegdheden die hen worden toegekend bij de wet van 8 augustus 1988 tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus
1980 tot hervorming der instellingen, met inbegrip van de rechten en verplichtingen die
voortkomen uit hangende en toekomstige gerechtelijke procedures.
Artikel 38 van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen bepaalt dat er vanaf 1 juli 1971 aan de daarin vermelde universitaire instellingen, waaronder (verweerster), een toelage wordt toegekend die uitsluitend wordt
aangewend voor de dienst der pensioenen van de leden van het onderwijzend personeel
van deze inrichtingen, die vóór 1 juli 1971 op rust zijn gesteld.
De pensioenregeling bedoeld in artikel 127, §1, 2°, c) van de Grondwet, die niet onder
de bevoegdheid van de gemeenschappen valt en derhalve onder de bevoegdheid van de
Staat blijft, bevat het stelsel van alle rustpensioenen die met name worden toegekend aan
het onderwijzend personeel en die krachtens de wet van 27 juli 1971 door de Staat werden
uitbetaald voordat die grondwetsbepaling in werking is getreden.
Die regeling bevat, inzonderheid, enerzijds de financiële last die krachtens artikel 37
van de wet van 27 juli 1971 bestaat in de daadwerkelijke betaling, door de Staat, aan de
rechthebbenden van de rustpensioenen die toegekend worden aan bepaalde leden van universitaire instellingen die na 1 juli 1971 in ruste zijn gesteld, en, anderzijds, de financiële
last die krachtens artikel 38 van de wet van 27 juli 1971 bestaat in de werkelijke betaling,
aan universitaire instellingen, van een toelage die uitsluitend wordt aangewend voor de
dienst der pensioenen van bepaalde, vóór 1 juli 1971 in ruste gestelde leden van het onderwijzend personeel van die instellingen, waarbij die toelage gelijk is aan de financiële
last die werkelijk door elke inrichting voor de dienst der pensioenen wordt gedragen. Hoewel dat stelsel, door het onderling verband met artikel 179 van de Grondwet, vereist dat
de daarin bedoelde pensioenen krachtens een wet ten laste worden genomen door de
Staatskas, vereist het daarentegen niet dat de daarin bedoelde pensioenen rechtstreeks
worden uitbetaald door de Staat of door een organisme die in zijn plaats optreedt en niet
door een onderwijsinstelling, en evenmin dat de schuldeisers van dergelijke pensioenen
over een subjectief recht beschikken tegen de Staat zelf (of tegen een organisme dat in
zijn plaats optreedt) en niet ten aanzien van de onderwijsinstellingen. Onder het toepassingsgebied van die regeling vallen dus de toelagen die uitsluitend worden aangewend
voor de dienst der pensioenen, ongeacht de wijze waarop dergelijke pensioenen oorspronkelijk werden berekend.
Die regeling, in zoverre ze de financiering van alle, in de artikelen 37 en 38 van de wet
van 27 juli 1971 bedoelde rustpensioenen ten laste legt van de Staat en niet van de gemeenschappen, berust immers volledig op het beginsel van het federaal karakter van de
rustpensioenenregeling, die beschouwd wordt als een onderdeel van het eveneens federale
stelsel van de Belgische sociale zekerheid. De uitsluitende bevoegdheid van de federale
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overheid inzake sociale zekerheid blijkt bovendien uit artikel 6, §1, VI, vijfde lid, 12° van
de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, terwijl de uitsluiting van de bevoegdheid van de gemeenschappen en gewesten inzake pensioenen blijkt uit
artikel 87, §3 van dezelfde wet.
Het arrest, dat beslist dat de Staat alleen nog de rustpensioenen dient uit te betalen van
het onderwijzend personeel van de universitaire instellingen bedoeld in artikel 37 van de
wet van 27 juli 1971, terwijl de verplichting om de toelagen die uitsluitend worden aangewend voor de dienst der pensioenen van het onderwijzend personeel van de universitaire
instellingen bedoeld in artikel 38 van de wet, voortaan op de gemeenschappen wordt overgedragen, op grond dat die toelagen geen pensioenen van de openbare sector zijn, schendt
derhalve artikel 127, §1, 2°, c) van de Grondwet en, voor zover nodig, de artikelen 24, §5,
35, tweede en derde lid, 38 en 179 van de op 17 februari 1994 herziene Grondwet, en,
daarenboven, artikel 38 van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van
de universitaire instellingen, en, voor zover nodig, artikel 37 van dezelfde wet, en daarenboven, voor zover nodig, artikel 1, §2 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993, en, voor zover nodig, de artikelen
6, §1, VI, vijfde lid, 12° en 87, §3 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, alsook artikel 61, §§1 tot 3 van de bijzondere wet van 16 januari
1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten.
Het middel verzoekt het Hof derhalve zelf te beslissen dat artikel 127, §1, 2°, c) van de
Grondwet, eventueel in samenhang met de artikelen 24, §5, 35, inzonderheid eerste en
tweede lid en 179 van de Grondwet, met de artikelen 6, §1, VI, vijfde lid, 12° en 87, §3
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, alsook met artikel 61, §§1 tot 3 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering
van de Gemeenschappen en de Gewesten, zo moet worden geïnterpreteerd dat in de exceptie van de "pensioenregeling" ook de toelagen zijn begrepen die uitsluitend worden
aangewend voor de dienst der pensioenen bedoeld in artikel 38 van de wet van 27 juli
1971.
Als het Hof die interpretatie overneemt, dan moet het het bestreden arrest vernietigen.
Ondergeschikt is het mogelijk dat het Hof oordeelt dat het niet zelf de interpretatie
dient vast te leggen van artikel 127, §1, 2°, c) van de Grondwet, eventueel in samenhang
met de voormelde bepalingen van de Grondwet, van de bijzondere wet van 8 augustus
1980 tot hervorming der instellingen en van de wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, te weten dat de pensioenregeling,
die niet tot de bevoegdheid van de gemeenschappen en gewesten behoort en die niet te
hunner laste valt, tot de bevoegdheid van de Staat behoort en te zijnen laste valt en de regeling omvat van de toelagen die uitsluitend worden aangewend voor de dienst der pensioenen van het onderwijzend personeel van de universitaire instellingen, bedoeld in artikel
38 van de wet van 27 juli 1971. Het Hof zou nochtans moeten vaststellen dat, volgens de
erkende interpretatie van die grondwetsbepaling, eventueel in samenhang met de voormelde bepalingen van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 en 16 januari 1989, die
interpretatie de litigieuze toelagen, bedoeld in artikel 38 van de wet van 27 juli 1971, al
dan niet binnen het toepassingsgebied van de exceptie van de pensioenregeling laat vallen.
Volgens de interpretatie dat de in artikel 127, §1, 2°, c) van de Grondwet bepaalde exceptie de litigieuze toelagen omvat, zou artikel 38 van de wet van 27 juli 1971, dat zelf
-volgens het arrest - zo geïnterpreteerd wordt dat het de daarin bedoelde toelagen niet als
een pensioen omschrijft dat onder de aan de Staat ten laste gelegde pensioenregeling valt,
bijgevolg onverenigbaar zijn met die grondwetsbepaling en zou het die bepaling derhalve
schenden.
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Artikel 127, §1, 2°, c) en de artikelen 24, §5 en 35, inzonderheid eerste en tweede lid,
alsook de artikelen 6, §1, VI, vijfde lid, 12° en 87, §3 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en artikel 61, §§1 tot 3 van de bijzondere wet van
16 januari 1989 op de financiering en de controle op de universitaire instellingen zijn bevoegdheidsverdelende regels, bedoeld in de artikelen 141 en 142, 1° van de Grondwet en
in artikel 26, §1, 1° van de bijzondere wet van 6 januari 1989, aangezien het regels zijn
die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld om de respectieve bevoegdheden van
de Staat, Gemeenschappen en Gewesten te bepalen.
Eiseres stelt voor het Hof wat dat betreft dus een prejudiciële vraag. Het Hof moet die
vraag overeenkomstig artikel 26, §2, eerste lid van de bijzondere wet van 6 januari 1989
op het Arbitragehof, aan het Arbitragehof stellen, aangezien te dezen geen enkele exceptie, bedoeld in die bij de wet van 9 maart 2003 gewijzigde bepaling, is geverifieerd.
Die prejudiciële vraag luidt als volgt:
"Schendt artikel 38 van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van
de universitaire instellingen, artikel 127, §1, 2°, c) van de op 11 februari 1994 herziene
Grondwet, in voorkomend geval in samenhang met de artikelen 24, §5, 35, inzonderheid
eerste en tweede lid van de Grondwet, artikel 179 van de Grondwet en de artikelen 6, §1,
VI, vijfde lid, 12° en 87, §3 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming
der instellingen en artikel 67, §§1 tot 3 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 op de
financiering en de controle op de universitaire instellingen, als dat artikel 38 zo geïnterpreteerd wordt dat het de daarin bedoelde toelagen, die uitsluitend worden aangewend
voor de dienst der pensioenen van de leden van het onderwijzend personeel van de opgesomde instellingen die vóór 1 juli 1971 in ruste zijn gesteld, en die gelijk zijn aan de financiële last die werkelijk door elke instelling voor de dienst van die pensioenen wordt
gedragen, niet aanmerkt als pensioenen die deel uitmaken van de pensioenregeling die aan
de Staat ten laste wordt gelegd door de voormelde grondwettelijke en wettelijke regels?"

IV. Beslissing van het Hof
Over de door de eerste verweerder tegen het cassatieberoep opgeworpen grond
van niet-ontvankelijkheid, in zoverre het cassatieberoep tegen hem is gericht, en
hieruit afgeleid dat de beslissing van het arrest dat hem buiten de zaak stelt, niet
bekritiseerd wordt,
En op de door het openbaar ministerie ambtshalve, overeenkomstig artikel
1097 van het Gerechtelijk Wetboek, tegen het cassatieberoep opgeworpen grond
van niet-ontvankelijkheid, in zoverre het cassatieberoep tegen de derde verweerder is gericht en hieruit afgeleid dat de beslissing van het arrest dat die verweerder buiten de zaak stelt, niet bekritiseerd wordt:
Overwegende dat het arrest, dat oordeelt "dat (de eerste verweerder) niet meer
betrokken is bij het geschil tussen (verweerster) (...), enerzijds, (de tweede verweerder) (die zich in de plaats stelt (van de derde) (...)) en (eiseres), anderzijds",
de beslissing bevestigt "om (de eerste verweerder) buiten de zaak te stellen en
aan (de tweede verweerder) akte verleent van het feit dat hij zich in de plaats
stelt van de (derde verweerder), die zelf ook buiten de zaak moet worden gesteld";
Overwegende dat het enige middel tot staving van het cassatieberoep van eiseres geen kritiek levert op die beslissingen, waarop de vernietiging die op grond
van dat cassatieberoep uitgesproken zou worden, geen weerslag zou hebben;
Dat de gronden van niet-ontvankelijkheid gegrond zijn;
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Overwegende dat uit de redenen waaruit blijkt dat de voornoemde gronden van
niet-ontvankelijkheid aangenomen moeten worden, kan worden afgeleid dat de
door eiseres tegen de eerste en de derde verweerder ingestelde vorderingen tot
bindendverklaring van het arrest eveneens niet ontvankelijk zijn;
Over het middel:
Overwegende dat luidens artikel 127, §1, 2°, c) van de Grondwet, de raden van
de Vlaamse en de Franse Gemeenschap, ieder wat hem betreft, bij decreet het
onderwijs regelen, met uitzondering van de pensioenregeling;
Overwegende dat, krachtens artikel 38, eerste en tweede lid van de wet van 27
juli 1971 op de financiering en de controle op de universitaire instellingen, met
ingang van 1 juli 1971 aan verweerster, net als aan de andere, in de tekst vermelde vrije universitaire instellingen, jaarlijks een toelage wordt toegekend die uitsluitend wordt aangewend voor de dienst der pensioenen van de leden van het
onderwijzend personeel van die instellingen, die vóór 1 juli 1971 in ruste zijn gesteld, en die gelijk is aan de financiële last die werkelijk wordt gedragen door
elke inrichting voor de dienst der pensioenen, bij toepassing van haar reglement
dat op 1 januari 1971 van kracht is;
Dat uit de bewoordingen zelf van die bepaling volgt dat de wetgever, door aan
de instellingen waarop ze van toepassing is de daarin bepaalde hulp toe te kennen teneinde hen in staat te stellen hun verbintenissen ten aanzien van de gepensioneerde docenten na te komen, alleen een regel heeft vastgelegd voor de financiering van de vrije universiteiten, zonder zich te mengen in de regeling van de
pensioenen, in de dienst waarvan die hulp wordt aangewend, welke pensioenen,
aangezien ze reeds zijn ingegaan bij de inwerkingtreding van artikel 38, onderworpen bleven aan de bijzondere regels, voor de toepassing waarvan dat artikel
uitdrukkelijk voorbehoud maakt;
Dat het middel, dat ervan uitgaat dat de toelage, bedoeld in artikel 38 van de
wet van 27 juli 1971, deel uitmaakt van de pensioenregeling die artikel 127, §1,
2°, c) van de Grondwet uitsluit van de onderwijsmaterie die het aan de gemeenschappen toekent, faalt naar recht;
Overwegende, voor het overige, dat artikel 38 van de wet van 27 juli 1971,
waarin niet wordt bepaald of de toelage die het voorwerp ervan uitmaakt, ressorteert onder de Staat dan wel onder de Gemeenschappen of de Gewesten, noch artikel 127, §1, 2°, c) van de Grondwet kan schenden, noch enige andere, in het
middel aangegeven bepaling, krachtens welke die bevoegdheid is geregeld;
Dat de tot staving van het middel gestelde prejudiciële vraag geen voorwerp
heeft en derhalve niet aan het Arbitragehof dient te worden gesteld;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep en de vorderingen tot bindendverklaring van het
arrest;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
28 februari 2005 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Ver-
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slaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Mahieu, De Bruyn en Kirkpatrick.

Nr. 123
3° KAMER - 28 februari 2005

WRAKING - BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTSPLEGING - AKTE - BEGRIP.
Niet ontvankelijk is de vordering tot wraking die niet is ingeleid door een specifieke, ter
griffie neergelegde akte, die de middelen bevat en ondertekend is door een advocaat die
sinds ten minste tien jaar bij de balie is ingeschreven1. (Art. 835 Ger.W.)
(TYPO MEDIA PUBLISHING N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0081.F)

1. De vordering
Eiseres heeft gevraagd dat "elke raadsheer in sociale zaken die zitting houdt in
de zesde kamer van het Arbeidshof te Brussel en die lid is van één van de verschijnende (representatieve) organisaties van werknemers (ABVV en ACV), zich
zou wraken".
Hoewel hij in de vordering niet met naam wordt genoemd, heeft raadsheer in
sociale zaken D. V., opgeroepen om zitting te houden in de zaak terwijl hij lid is
van de ACV, op 17 februari 2005 de bij artikel 836, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalde verklaring gesteld luidens welke hij weigert zich van de
zaak te onthouden.
2. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van 24 februari 2005 heeft de eerste voorzitter de zaak verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
3. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de raadsman van eiseres bij brief van 3 september 2004, die
dezelfde dag is ontvangen, volgende stukken heeft bezorgd aan de griffie van het
Arbeidshof te Brussel:
- een document met het briefhoofd van zijn cliënte, ondertekend op 2 augustus
2004 door haar gedelegeerd bestuurder, waarin de wraking wordt gevorderd van
"elke raadsheer in sociale zaken die zitting houdt in de zestiende (lees: zesde) kamer van het (voormelde) arbeidshof en die lid is van één van de verschijnende
(representatieve) organisaties van werknemers (ABVV en ACV)";
- een conclusie die betrekking heeft op de volledige, aan de bodemrechter
1 Zie concl. O.M. in Pas. 2005, nr. 123.
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voorgelegde zaak en die, ondertekend door die advocaat, hetzelfde vorderde en
ertoe strekte "het arbeidshof" te verzoeken "een strikte toepassing te verzekeren
van de bepalingen betreffende de wraking, met samenstelling van een kamer
waarin geen vakbondsafgevaardigde of een lid van één van de in de zaak (verschijnende) representatieve organisaties van werknemers, te dezen de ABVV en
de ACV, zitting houdt";
Dat er op 7 januari 2005 op de griffie van het arbeidshof een samenvattende
conclusie van eiseres is neergelegd die, wat de vordering tot wraking betreft, in
hoofdzakelijk dezelfde bewoordingen is gesteld;
Overwegende dat artikel 835 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de vordering tot wraking, op straffe van nietigheid, ingeleid wordt bij een ter griffie
neergelegde akte die de middelen bevat en ondertekend wordt door een advocaat
die meer dan tien jaar bij de balie is ingeschreven;
Dat, enerzijds, het document van 2 augustus 2004, dat alleen is ondertekend
door de gedelegeerd bestuurder van eiseres, niet voldoet aan die voorwaarde van
ontvankelijkheid van de vordering;
Dat, anderzijds, een conclusie op grond waarvan een partij haar eisen aan de
bodemrechter voorlegt en de middelen in feite en in rechte die zij tot staving van
die conclusie aanvoert, niet de in artikel 835 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde akte vormen, al vermelden die feiten die één of meerdere wrakingsgronden kunnen opleveren;
Overwegende dat er, vóór het arbeidshof op 14 februari 2005 een arrest alvorens recht te doen wees, op de griffie van het arbeidshof geen enkele akte is neergelegd die beantwoordt aan de voorschriften van die wetsbepaling;
En overwegende dat de vordering niet ontvankelijk is om redenen die geen
verband houden met die waarop eiseres de door haar voorgestelde prejudiciële
vraag grondt, zodat die vraag niet gesteld hoeft te worden aan het Arbitragehof;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de wraking;
Wijst gerechtsdeurwaarder Roger Moreels, Jupiterlaan 17 te Vorst aan, om, op
verzoek van de griffier, het arrest binnen achtenveertig uren aan de partijen te
betekenen;
Veroordeelt eiseres in de kosten, met inbegrip van de kosten voor de betekening van dit arrest.
28 februari 2005 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. C. L. Rosenfeld, Brussel.
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Nr. 124
3° KAMER - 28 februari 2005

RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - OPDRACHT VAN DE
RECHTER - BESLISSING - RECHTSGROND WAAROP DE PARTIJEN ZICH NIET HEBBEN BEROEPEN GEEN GELEGENHEID TOT TEGENSPRAAK - GEVOLG.
De rechter die zijn beslissing grondt op een middel dat door de partijen niet is aangevoerd,
zonder hen de gelegenheid te geven daarover verweer te voeren, miskent het recht van
verdediging1. (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)
(AXA BELGIUM N.V. T. H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.03.0105.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 14 maart 2001 is gewezen
door het Arbeidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
(...).
IV. Beslissing van het Hof
Het middel:
Overwegende dat het bestreden arrest, om te beslissen dat er een oorzakelijk
verband bestaat tussen het arbeidsongeval dat verweerder op 18 november 1994
heeft getroffen en de letsels aan zijn rechterzijde, gegrond is op het vermoeden
bepaald in artikel 9 van de wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen en
hieruit afleidt dat eiseres "het wettelijk vermoeden van het oorzakelijk verband
niet met voldoende zekerheid omkeert";
Overwegende, evenwel, dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de partijen alleen tegenspraak hebben gevoerd over de conclusies
van het gerechtelijk deskundigenverslag, waarin geconcludeerd wordt dat er
geen oorzakelijk verband bestaat tussen dat ongeval en die letsels, en dat geen
van hen gewag heeft gemaakt van het wettelijk vermoeden van het oorzakelijk
verband;
Dat het arbeidshof, door zijn beslissing daarop te gronden en dat middel aan te
voeren zonder het aan de tegenspraak van de partijen voor te leggen, het recht
van verdediging van eiseres heeft miskend;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
1 Cass., 12 feb. 2001, A.R. S.99.0188.F, nr. 82; 28 juni 2001, A.R. C.00.0638.F, nr. 409.
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HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger beroep ontvankelijk verklaart en eiseres akte verleent van de hervatting van het geding in
hoger beroep;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Gelet op artikel 68 van de wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, veroordeelt eiseres in de kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
28 februari 2005 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 125
3° KAMER - 28 februari 2005

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALGEMEEN KONINKLIJK BESLUIT BEKRACHTIGD DOOR EEN WET - AARD - PENSIOEN - WERKNEMERS.
2º PENSIOEN — WERKNEMERS - KONINKLIJK BESLUIT BEKRACHTIGD DOOR EEN WET AARD.
1º en 2° Art. 5, §9 K.B. 23 dec. 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 Wet 26 juli
1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid
van de wettelijke pensioenen, is bekrachtigd door art. 5, §1 Wet 13 juni 1997 tot
bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26
juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van
België aan de Europese Economische en Monetaire Unie en Wet 26 juli 1996 tot
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de
wettelijke pensioenstelsels; die bepaling heeft bijgevolg kracht van wet1. (Artt. 36, 37, 142
en 159 G.W. 1994; Art. 5, §1 Wet 13 juni 1997; Art. 5, §9 K.B. 23 dec. 1996)
(R.V.P. T. N.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0149.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 2 juni 2004 is gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
1 Zie Cass., 28 feb. 1986, A.R. F.1253.N, nr. 416; art. 5, §9 K.B. 23 dec. 1996, vóór de wijziging
ervan bij K.B. 11 dec. 2001.
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III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 33, tweede lid, 36, 37, 40, 142, 144, 145 en 159 van de Grondwet;
- het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten;
- het artikel 5, §1 van de wet van 13 juni 1997 tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van
de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en
Monetaire Unie en de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en
tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels;
- het artikel 5, inzonderheid §9 van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van
de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenen,
vóór zijn wijziging door het koninklijk besluit van 11 december 2001.
Aangevochten beslissingen
Het arrest zegt voor recht dat verweerders rustpensioen, zoals het is berekend bij administratieve beslissing van 23 mei 2001, hem moet worden uitbetaald met ingang van 1 mei
1998 en veroordeelt eiser derhalve tot betaling van dat pensioen, met inbegrip van de achterstallige bedragen.
Het arrest verantwoordt die beslissingen, naast de in het eerste middel bekritiseerde redenen, op grond dat " de in artikel 5, §9 van het koninklijk besluit van 23 december 1996
bepaalde beperking [...], die erin bestaat de zeer lage pensioenen niet uit te betalen, het beginsel van gelijkheid en van niet-discriminatie miskent, aangezien het de betrokkenen een
recht ontzegt - al is het door een reeds zeer oude rechtspraak bestempeld als een politiek
recht - zonder dat er een evenredigheid bestaat tussen het aangewende middel (uitsparing
van de kost van uitbetaling van het pensioen) en het door de wetgever beoogde doel (de
financiële leefbaarheid van de pensioenregeling waarborgen); dat de wanverhouding tussen het aangewende middel en het door de bekritiseerde beperking beoogde doel des te
duidelijker is, daar de kost van de uitbetalingen aanzienlijk kan worden verminderd door
de informatisering van de administratieve verrichtingen en van de bankverrichtingen" en
"dat de bekritiseerde beperking van de uitbetaling van het pensioen, gelet op de huidige
evolutie van het administratief beheer, zoals deze plaatsvindt of zou moeten plaatsvinden,
niet redelijkerwijs is verantwoord".
Grieven
De gerechten van de rechterlijke orde kunnen, in de regel, niet bij uitzondering de
grondwettelijkheid van wettelijke normen nagaan en met name niet nagaan of een dergelijke norm verenigbaar is met de beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie, vastgelegd in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Dat toezicht dient te geschieden door het
Arbitragehof, dat door de hoven en rechtbanken ondervraagd kan worden, bijvoorbeeld
door middel van een prejudiciële vraag, over de verenigbaarheid van een wettelijke norm
met die grondwettelijke beginselen.
Artikel 5, §9 van het koninklijk besluit van 23 december 1996, waarin de litigieuze beperking inzake de toekenning van het pensioen is bepaald, is net als de andere bepalingen
van dat besluit bekrachtigd door artikel 5, §1 van de wet van 13 juni 1997. Het heeft bijgevolg de waarde van een wettelijke norm.
Het arbeidshof was dus niet bevoegd om te gaan of die wettelijke norm verenigbaar
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was met de beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie, vastgelegd in de artikelen 10
en 11 van de Grondwet. Het arrest verantwoordt bijgevolg zijn beslissing niet naar recht
om de toepassing van die norm te weigeren en eiser te veroordelen tot betaling van verweerders rustpensioen met ingang van 1 mei 1998.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het arrest de toepassing weigert van artikel 5, §9 van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en
17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot
vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenen, dat, zoals het op het
geschil van toepassing is, bepaalt dat het pensioen waarvan het bedrag kleiner is
dan duizend frank niet wordt toegekend;
(...);
Tweede middel:
Overwegende dat het arrest beslist dat artikel 5, §9 van het koninklijk besluit
van 23 december 1996 de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie miskent;
Overwegende dat die bepaling is bekrachtigd door artikel 5, §1 van de wet van
13 juni 1997 tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire
voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie en de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid
en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels;
Dat zij bijgevolg de waarde van een wet heeft;
Overwegende dat de gerechten van de rechterlijke orde niet bevoegd zijn om
de overeenstemming van de wetten met de Grondwet na te gaan;
Dat het arrest, dat tot een dergelijke controle overgaat, het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten miskent en artikel 159 van de Grondwet
schendt;
Dat het middel gegrond is;
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 gerdeeltelijk vernietigde arrest;
Gelet op artikel 1017, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
28 februari 2005 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal – Advocaat: mr. Gérard.

