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Nr. 306
2° KAMER - 1 juni 2005

1º MISDRIJF — GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - INTERNATIONAAL HUMANITAIR
RECHT - ERNSTIGE SCHENDINGEN - AANHANGIG RECHTSGEDING WAARVOOR EEN ONDERZOEK LOOPT
- ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN HET BELGISCH GERECHT - HOF VAN CASSATIE - BEVOEGDHEID
- VOORWAARDEN - KLAGER IS EEN KANDIDAAT VLUCHTELING – GEVOLG.
2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - INTERNATIONAAL
HUMANITAIR RECHT - ERNSTIGE SCHENDINGEN - MISDRIJVEN GEPLEEGD IN HET BUITENLAND AANHANGIG RECHTSGEDING WAARVOOR EEN ONDERZOEK LOOPT - ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN
HET BELGISCH GERECHT - VOORWAARDEN - KLAGER IS EEN KANDIDAAT VLUCHTELING – GEVOLG.
3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - INTERNATIONAAL HUMANITAIR RECHT ERNSTIGE SCHENDINGEN - MISDRIJVEN GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - AANHANGIG RECHTSGEDING
WAARVOOR EEN ONDERZOEK LOOPT - ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN HET BELGISCH GERECHT HOF VAN CASSATIE - BEVOEGDHEID - VOORWAARDEN - KLAGER IS EEN KANDIDAAT VLUCHTELING
– GEVOLG.
1º, 2° en 3° Op vordering van de procureur-generaal, na de federale procureur in zijn
verslag, alsook, op hun verzoek, de klagers te hebben gehoord, onttrekt het Hof van
Cassatie, dat uitspraak doet op grond van de criteria bedoeld in de artt. 6, 1°bis, 10, 1°bis
en 12bis V.T.Sv., een aanhangig rechtsgeding waarvoor een gerechtelijk onderzoek loopt
op de datum van inwerkingtreding van de W. 5 aug. 2003 betreffende ernstige
schendingen van het internationaal humanitair recht, en dat betrekking heeft op feiten die
gepleegd zijn buiten het grondgebied van het Koninkrijk, zoals bedoeld in titel Ibis, Boek
II Sw., aan de Belgische rechtscolleges, na te hebben vastgesteld dat, toen er op datum
van de inwerkingtreding van die wet in die zaak een onderzoeksdaad werd gesteld, op
diezelfde datum, geen enkele vermoedelijke dader zijn hoofdverblijfplaats in België had,
en dat er op het ogenblik van het instellen van de strafvordering, geen enkele Belgische
klager was, ook geen kandidaat vluchteling1 2. (Art. 29, §§1 en 3 Programmawet 5 aug.
2003; Artt. 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis V.T.Sv.; Artt. 136bis tot 136octies Sw.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE in zake K. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0352.F)

I. De vordering
Met een vordering die op 5 maart 2004 op de griffie is neergelegd, heeft de
procureur-generaal bij het Hof, met toepassing van artikel 29, §3 van de wet van
5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, de onttrekking aan de Belgische rechtscolleges geëist van de zaak
waarvan het onderzoek onder het nummer 85/00 bij onderzoeksrechter Vandermeersch te Brussel aanhangig is en betrekking heeft op feiten die bedoeld zijn
onder titel Ibis, Boek II van het Strafwetboek.
1 Zie A.A., 13 april 2005, nr. 68/2005, B.S. 9 mei 2005, 21848.
2 Zie Cass., 24 sept. 2003, A.R. P.03.1216.F, nr. 451, met concl. adv.-gen. S PREUTELS; 24 sept. 2003,
A.R. P.03.1217.F, nr. 452 en 19 mei 2004, A.R. P.04.0352.F, nr. 452.
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II. Voorafgaande rechtspleging
Op de terechtzitting van 21 april 2004 heeft raadsheer Frédéric Close verslag
uitgebracht, is federaal magistraat Philippe Meire gehoord en heeft advocaat-generaal Jean Spreutels geconcludeerd.
Op de terechtzitting van 5 mei 2004 heeft Meester Luc De Temmerman, advocaat bij de balie te Brussel, een conclusie neergelegd in naam van B. N., heeft
Meester Joël Baudoin, advocaat bij de balie te Neufchâteau, een conclusie neergelegd in naam van A. K., A. R., T. G., B. U., B. M., A. U., M. N. I., E. N., W.
U., G. H. en E. M., en heeft Meester Shilunga Mamboleo, advocaat bij de balie
te Brussel, een conclusie neergelegd in naam van de feitelijke vereniging Kyaghanda, van de verenigingen zonder winstgeving Okapi, Luusu - Culture et Développement, Assodem - Benelux en Entraide Mbondo, alsook van W. K. en M.
K..
Bij arrest van 19 mei 2004 heeft het Hof vastgesteld dat de zaak waarvan de
onttrekking wordt gevorderd betrekking heeft op feiten die gepleegd zijn buiten
het grondgebied van het Koninkrijk, dat op de dag van de inwerkingtreding van
de voormelde wet van 5 augustus 2003 geen enkele vermoedelijke dader zijn
hoofdverblijfplaats in België had en dat er geen Belgische klager was op het
ogenblik van het instellen van de strafvordering.
Bovendien besliste voormeld arrest dat de vereniging Kyaghanda een feitelijke
vereniging is die geen hoedanigheid heeft om in de zaak tussen te komen en verwierp het een deel van de bezwaren die door de burgerlijke partijen werden geformuleerd.
Bovendien heeft het Hof, met toepassing van artikel 26, §2 van de bijzondere
wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, bij voormeld arrest van 19 mei
2004, niettegenstaande de dringende noodzaak, twee prejudiciële vragen aan het
Arbitragehof gesteld en besloten om de uitspraak aan te houden totdat dit uitspraak zal hebben gedaan.
Bij arrest nr. 68/2005 van 13 april 2005 heeft het Arbitragehof deze beide vragen beantwoord.
III. Rechtspleging voor het Hof
Op de terechtzitting van 1 juni 2005 heeft raadsheer Frédéric Close verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Raymond Loop geconcludeerd.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het Hof aan het Arbitragehof de volgende twee prejudiciële
vragen heeft gesteld:
1. Schendt artikel 29, §3, tweede lid van de wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, de artikelen 10
en 11 van de Grondwet, in zoverre het de onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht oplegt, hoewel minstens één klager een vreemdeling was die wettig
in België verbleef op het ogenblik dat de strafvordering ingesteld werd, ook al is
hij kandidaat-vluchteling, terwijl het die onttrekking verhindert wanneer minstens één klager op datzelfde ogenblik een Belgisch onderdaan was?
2. Schendt artikel 10, 1°bis van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van
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Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het toestaat de
strafvordering uit te oefenen wegens een in het buitenland gepleegde misdaad tegen het internationaal humanitair recht, wanneer het slachtoffer Belg was op het
ogenblik van de feiten, maar zulks niet toestaat wanneer het slachtoffer op datzelfde ogenblik een vreemdeling was die sinds drie jaar wettig in België verbleef, ook al is hij kandidaat-vluchteling?
Overwegende dat bij voormeld arrest van 13 april 2005, het Arbitragehof zegt
voor recht:
1. In zoverre het de onttrekking aan de Belgische rechtscolleges zou opleggen,
wanneer de klager een kandidaat-vluchteling is op het ogenblik van het instellen
van de strafvordering, schendt artikel 29, §3, tweede lid van de wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair
recht de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet niet;
2. Artikel 10, 1°bis van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, ingevoegd bij artikel 16 van de voormelde wet van 5 augustus 2003,
schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet;
Overwegende dat er op basis van de criteria bedoeld in de artikelen 6, 1°bis,
10, 1°bis en 12bis van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, dus grond bestaat om deze zaak, met toepassing van artikel 29, §3 van de
voormelde wet van 5 augustus 2003, aan de Belgische rechtscolleges te onttrekken;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Onttrekt de zaak die door de onderzoeksrechter te Brussel, aanvankelijk onder
het nummer 85/00 van het kabinet van onderzoeksrechter Damien Vandermeersch en thans onder het nummer 154/04 van het kabinet van onderzoeksrechter Hervé Louveaux, is onderzocht, aan het Belgisch gerecht.
1 juni 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de
h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 307
2° KAMER - 1 juni 2005

1º VERZET - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VONNIS DAT GEACHT WORDT OP
TEGENSPRAAK TE ZIJN GEWEZEN – VOORWAARDEN.
2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - VONNIS DAT
GEACHT WORDT OP TEGENSPRAAK TE ZIJN GEWEZEN – VOORWAARDEN.
1º en 2° Volgens art. 185 Sv. wordt het vonnis dat tegen een beklaagde die noch
persoonlijk noch in de persoon van een advocaat verschijnt op de terechtzitting die door
de rechtbank met het oog op zijn persoonlijke verschijning is vastgesteld, ofschoon hij
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persoonlijk of in de persoon van een advocaat op de inleidingszitting was verschenen 1,
geacht op tegenspraak te zijn gewezen. (Art. 185, §2, tweede lid Sv.)
(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0216.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 14 januari 2005 is gewezen door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert drie middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over alle middelen samen:
Overwegende dat volgens artikel 185 van het Wetboek van Strafvordering het
vonnis dat ten aanzien van een beklaagde die noch persoonlijk noch bij advocaat
verschijnt op de terechtzitting die door de rechtbank voor zijn persoonlijke verschijning is vastgesteld, ofschoon hij persoonlijk of bij advocaat op de inleidingszitting was verschenen, geacht wordt op tegenspraak te zijn gewezen;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat eiser werd gedagvaard om te verschijnen op de terechtzitting van de Correctionele Rechtbank
te Bergen van 23 juni 2003, alwaar hij persoonlijk, bijgestaan door zijn advocaat,
is verschenen; dat het onderzoek van de zaak op verzoek van de advocaat werd
verdaagd naar de terechtzitting van 24 november 2003 om de zaak in staat van
wijzen te stellen; dat eiser noch diens raadsman zich op die terechtzitting hebben
aangeboden zodat de zaak in hun afwezigheid werd behandeld en in beraad genomen, waarna op 22 december 2003 een verstekvonnis is uitgesproken;
Overwegende dat het arrest het verzet tegen voormeld vonnis niet ontvankelijk
verklaart, om reden dat er grond is om het, met toepassing van artikel 185, §2,
tweede lid van het Wetboek van Strafvordering, te beschouwen als geacht op tegenspraak te zijn gewezen;
Maar overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest niet blijkt dat de correctionele rechtbank de persoonlijke verschijning van eiser op de terechtzitting
van 24 november 2003 zou hebben bevolen;
1 M.-A. BEERNAERT, "La loi du 12 février 2003 modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui
concerne le défaut et abrogeant l'article 421 du même code", Rev.dr.pén. 2004, 319-320; H.-D. BOSLY
en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, 2003, 1094 en 1166; S. VANDROMME,
"De afbrokkeling van het verzet in strafzaken. Bespreking van de wet van 12 februari 2003", R.W.
2003-2004, 485; B. DE SMET, "Verstek en verzet in strafzaken", Coll. Cahiers A.B.G., Gent, Larcier,
2003, 21-22; O. MICHIELS, "L'opposition en procédure pénale", in Les dossiers du J.T., Larcier, 2004,
24-27.
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Dat het arrest daarentegen beslist dat het verlies van het recht om verzet aan te
tekenen tegen een verstekvonnis, dat bij voormeld artikel 185, §2, tweede lid is
bepaald, niet afhangt van de voorwaarde dat de rechtbank, voorafgaand, de persoonlijke verschijning zou hebben bevolen;
Dat de appèlrechters aldus de voormelde wettelijke bepaling schenden;
Dat de middelen wat dat betreft gegrond zijn;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
1 juni 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten:
mr. B. Galez. Bergen en mr. M. Roisin, Brussel.

Nr. 308
2° KAMER - 1 juni 2005

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALLERLEI - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - TELEFOONTAP ONTDEKKING VAN ANDERE FEITEN – GEVOLG.
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - TELEFOONTAP - ONTDEKKING VAN ANDERE
FEITEN – GEVOLG.
3º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - GRONDSLAG OPNEMEN VAN TELEFOONGESPREKKEN - ONWETTIGHEID VAN DE OPNAME – GEVOLG.
4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - TELEFOONTAP - BEVEL NIET BIJ HET DOSSIER
GEVOEGD - RECHT VAN VERDEDIGING – GEVOLG.
5º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONDERZOEK - TELEFOONTAP BEVEL NIET BIJ HET DOSSIER GEVOEGD – GEVOLG.
1º en 2° De omstandigheid dat door de telefoontap andere feiten zijn ontdekt dan deze
waarvoor hij is bevolen, is op zichzelf geen grond van nietigheid die het vergaren van die
aanwijzingen aantast1.
3º Een aanhoudingsbevel mag niet gegrond zijn op een opname van telefoongesprekken,
die ofwel niet door de onderzoeksrechter is toegestaan, ofwel is toegestaan door een
beschikking waaraan nietigheid kleeft2. (Art. 16, §5 Wet Voorlopige Hechtenis 1990; Artt.
90ter, §§1 en 2 en 90quater, §1 Sv.; Art. 8.1 E.V.R.M.)
1 TH. HENRION, “Ecoutes téléphoniques”, in Droit pénal et procédure pénale, Kluwer, 2002, p. 118,
nr. 117.
2 Zie Cass., 26 juni 1996, A.R. P.96.0842.F, nr. 263.
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4º en 5° Wanneer de ernstige aanwijzingen van schuld die een voorlopige hechtenis
rechtvaardigen met behulp van telefoontap zijn vergaard, moet de beschikking waarbij
die is opgedragen, al is het slechts in afschrift, tot het dossier behoren op grond waarvan
de inverdenkinggestelde onder aanhoudingsbevel is geplaatst; wanneer de
onderzoeksgerechten dit stuk niet kunnen onderzoeken en de regelmatigheid ervan niet
kunnen nagaan, kunnen zij hun toezicht niet uitoefenen en kan de inverdenkinggestelde
dienaangaande evenmin zijn recht van verdediging uitoefenen3. (Artt. 90ter, §§1 en 2 en
90quater, §1 Sv.; Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging).
(C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0725.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 19 mei 2005 is gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de omstandigheid dat door het afluisteren van de telefoon
andere feiten zijn ontdekt dan deze waarvoor het is bevolen, op zichzelf geen
grond van nietigheid is die het vergaren van de aanwijzingen aantast;
Dat het middel, in zoverre dit het tegendeel aanvoert, faalt naar recht;
Overwegende dat het bestreden arrest een beschikking van de raadkamer bevestigt, die binnen de vijf dagen na aflevering van het aanhoudingsbevel uitspraak doet, en beslist dat het op ernstige aanwijzingen van schuld was gegrond
die uit de opgenomen telefoongesprekken blijken;
Overwegende dat eiseres voor de appèlrechters een conclusie heeft neergelegd
waarin zij aanvoert dat geen enkel bewijs werd geleverd van het bestaan van een
beschikking conform artikel 90quater van het Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat een aanhoudingsbevel niet mag gegrond zijn op een opname
van telefoongesprekken, die ofwel niet door de onderzoeksrechter is toegestaan,
ofwel werd toegestaan door een beschikking waaraan nietigheid kleeft;
Overwegende dat, wanneer de ernstige aanwijzingen van schuld die een voorlopige hechtenis rechtvaardigen met behulp van telefoontap zijn vergaard, de beschikking waarbij die is opgedragen, al is het slechts in afschrift, tot het dossier
moet behoren op grond waarvan de inverdenkinggestelde onder aanhoudingsbevel is geplaatst; dat immers, wanneer de onderzoeksgerechten dit stuk niet kunnen onderzoeken en de regelmatigheid ervan niet kunnen nagaan, zij hun toe3 Zie Cass., 24 april 1996, A.R. P.96.0350.F, nr. 124.
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zicht niet kunnen uitoefenen en de inverdenkinggestelde dienaangaande evenmin
zijn recht van verdediging kan uitoefenen;
Overwegende dat de appèlrechters dus hun beslissing niet naar recht verantwoorden door in antwoord op voormelde conclusie van eiseres aan te voeren "dat
de telefoontaps uit dossier 51 hier slechts de aanleiding zijn tot de ontdekking
van aanwijzingen betreffende het misdrijf uit dossier 52; dat de beschikking niet
slaat op de feiten uit dossier 52 en daarenboven de aanwijzingen en gronden van
het andere dossier moet preciseren, zodat de voeging ervan een schending van
onderzoek nr. 51 zou betekenen en een risico op teloorgang van bewijsmateriaal
zou inhouden; dat te dezen dus geen enkele schending van artikel 90quater van
het Wetboek van Strafvordering wordt aangetoond";
Dat het middel in dat opzicht gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
1 juni 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. Draps.

Nr. 309
1° KAMER - 2 juni 2005

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - PROCEDUREEL AKKOORD
TUSSEN DE PARTIJEN - BESCHIKKINGSBEGINSEL – MISKENNING.
2º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN GEVORDERDE ZAAK - PROCEDUREEL AKKOORD TUSSEN DE PARTIJEN - BESCHIKKINGSBEGINSEL –
MISKENNING.
3º VORDERING IN RECHTE - VOORWERP - PROCEDUREEL AKKOORD TUSSEN DE
PARTIJEN - BESCHIKKINGSBEGINSEL – MISKENNING.
1º, 2° en 3° De beslissing om toepassing te maken van art. 877 Ger.W. miskent het
beschikkingbeginsel wanneer de partijen die verzocht werden uitleg te geven over die
toepassing, ze hebben uitgesloten en het debat uitdrukkelijk hebben willen beperken tot
de toepassing van art. 319bis W.I.B.1 (Art. 1138, 2° Ger.W.)
(FORTIS BANK N.V. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

1 Zie concl. O.M. in Pas. 2005, nr. 309; zie Cass., 21 maart 1986, A.R. 4878, A.C. 1985-86, nr. 460.
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ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0099.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 september 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 877 en 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 319bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij koninklijk besluit van 12 december 1996;
- het beschikkingsbeginsel krachtens hetwelk de rechter 1° geen geschil mag opwerpen
waarvan het akkoord tussen de partijen, dat niet met de openbare orde strijdig is, het bestaan uitsluit en 2° evenmin het voorwerp van een vordering mag wijzigen, noch door het
uit te breiden, noch door een aanspraak te vervangen door een andere.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt eerst, in hoofdzaak, vast dat de door verweerder tegen eiseres voor de
eerste rechter ingestelde rechtsvordering ertoe strekte haar, op straffe van een dwangsom,
te veroordelen om te antwoorden op een vraag om inlichtingen die haar op 30 juni 1999,
met toepassing van artikel 319bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992,
door een dienst voor invordering van belastingen werd toegestuurd; dat die vraag betrekking had op verschillende vermeldingen die in de boekhouding van eiseres moeten voorkomen; dat zij geweigerd heeft te antwoorden en zich daartoe op haar verplichting tot geheimhouding beriep; dat de eerste rechters de vordering niet-gegrond hebben verklaard,
aangezien zij van oordeel waren dat de administratie op grond van voornoemd artikel
geen gelijk kon krijgen; dat het hof van beroep, op verweerders hoger beroep, de partijen
verzocht heeft uitleg te geven over de toepasbaarheid in deze zaak van artikel 877 van het
Gerechtelijk Wetboek; dat verweerder, na heropening van het debat, het hof van beroep
gevraagd heeft hem akte te verlenen van het feit dat hij ervan afziet een eventuele toepassing van artikel 877 van het Gerechtelijk Wetboek aan te voeren.
Vervolgens verklaart het arrest verweerders hoger beroep gegrond, wijzigt het het vonnis van de eerste rechter, zegt het voor recht dat verweerders vordering op grond van artikel 877 van het Gerechtelijk Wetboek ontvankelijk en gegrond is, beveelt het dat eiseres
binnen twee maanden na de kennisgeving van het arrest een door haar eensluidend verklaard afschrift van haar boekhouding overlegt met daarin het antwoord op de inlichtingen
die verweerder in zijn vraag van 30 juni 1999 had gesteld en veroordeelt het eiseres in de
kosten van de twee gedingen.
Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
Beide partijen "zijn van oordeel dat een toepassing van dat artikel (877 van het Gerechtelijk Wetboek) zou indruisen tegen het beschikkingsbeginsel" en wensen "dat het geschil
uitsluitend wordt beslecht op grond van artikel 319bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Niettemin, (...) ingeval een andere toepasbare rechtsnorm de vordering zou kunnen
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gronden, dient de rechter ze in te willigen, los van de eventuele toepassing van een andere
bepaling en van de keuze van de partijen om die andere bepaling aan te voeren. De toepassing van de rechtsnorm op het geschil behoort tot het ambt van de rechter, voor zover
hij het voorwerp van de vordering niet wijzigt (...).
Indien de rechter, die al van een ander geschil heeft kennisgenomen, het ingevolge zijn
grondwettelijke opdracht heroriënteert door ambtshalve een middel in feite of in rechte
dat niet in het bijzonder door de partijen is aangevoerd te vervangen, of, binnen de perken
van de vordering een wetsbepaling te vervangen door een andere, is hij verplicht, zonder
daarbij noch het voorwerp, noch de oorzaak van de vordering te wijzigen, en met inachtneming van het recht van verdediging, het geschil te beslechten door aan de feiten opnieuw hun exacte kwalificatie toe te kennen en door daarop de gepaste rechtsregel toe te
passen op grond waarvan hij de vordering zal verwerpen of toewijzen; het doet weinig ter
zake dat die regel van openbare orde is, dwingend of louter aanvullend, waarbij die taak
meestal wordt uitgedrukt door het adagium 'iura novit curia'.
In die optiek hanteert het hof [van beroep] de volgende redenering:
- het voornoemde bevel strekt eigenlijk ertoe bankdocumenten te verkrijgen die gebaseerd zijn op boekhoudkundige stukken die een bepaald aantal inlichtingen concretiseren;
- het steunt op een artikel waarvan de toepassing wordt betwist; de banken weigeren
immers meestal dergelijke stukken aan de administratie te bezorgen, hoewel zij hen hoe
dan ook via gerechtelijke weg daartoe zou kunnen verplichten;
- anderzijds is inderdaad duidelijk voldaan aan de toepassings-voorwaarden van artikel
877 van het Gerechtelijk Wetboek en de rechter kan het hier ambtshalve hanteren, rekening houdend met de gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens
dat (eiseres) stukken onder zich heeft die het bewijs inhouden van feiten die aan het geschil ten grondslag liggen en die worden vermeld in de voornoemde vraag om inlichtingen;
- aangezien artikel 877 van het Gerechtelijk Wetboek hier mag worden toegepast, is het
niet relevant vast te stellen dat genoemd artikel niet van openbare orde is terwijl artikel
319bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 dat wel is;
- het hof [van beroep] mag beslissen dat het toepassing zal maken van een onbetwistbare norm inzake overlegging van stukken die ten principale worden gevorderd, aangezien
de opdracht van de hoven en de rechtbanken erin bestaat geschillen te beslechten maar
niet theoretische juridische adviezen te geven op gevaar af de gerechtelijke achterstand
nog te doen toenemen;
- zodoende miskent het het beschikkingsbeginsel niet, aangezien zijn beslissing past in
de context van het voorwerp van de vordering dat geconcretiseerd wordt door het voornoemde bevel, namelijk de overlegging van significante rekeningafschriften van de heer
A.; het beslecht gewoonweg het geschil via een wettelijke weg die niet door de partijen is
gewenst maar die voor het hof meer geschikt lijkt op het vlak van de rechtszekerheid (met
name op het vlak van de rechtsmiddelen) en waarover het de volledige controle heeft.
De administratie voert het feit aan dat de betrokken dienst de belasting betreffende die
persoon moet kunnen invorderen, waarvan het bestaan van een rekening bij de Generale
Bank, [waarvan eiseres de rechtsopvolger is], haar bekend was door het feit dat het ontvangkantoor van de directe belastingen, op 31 juli 1998, via die rekening werd gecrediteerd, zoals in de litigieuze vraag om inlichtingen is vermeld.
Gelet op die invorderingsproblemen is het volstrekt geoorloofd dat de administratie artikel 877 van het Gerechtelijk Wetboek hanteert, net zoals de beslagrechter, op grond van
dat artikel, de derde-beslagene kan bevelen het overzicht van de in beslag genomen rekening te overleggen (...).
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Het feit dat de rechter artikel 877 toepast, getuigt van een nieuwe visie van de actieve
rol van de magistraat die een burgerlijk proces behandelt (...); de partijen mogen de bevoegdheid van de rechters betreffende de uitoefening van die rol niet beperken; het bevestigen van dat beginsel lijkt essentieel in vergelijking met het streven van de partijen om
het hof [van beroep] te doen afwijken van zijn essentiële doelstelling en zo verstrikt te raken in hun polemiek.
In deze fase is er geen reden om aan de administratie akte te verlenen van het feit dat zij
ervan afziet een eventuele toepassing van artikel 877 van het Gerechtelijk Wetboek aan te
voeren.
Het is de opdracht van het hof van [beroep] de partijen een titel te verlenen of te weigeren te verlenen. In dit geval is de titel verkregen, ongeacht het artikel dat eraan ten grondslag ligt en zij zullen hun verantwoordelijkheid moet nemen betreffende de tenuitvoerlegging ervan".
Grieven
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Krachtens het beschikkingsbeginsel staat het aan de partijen de perken van hun geschil
te bepalen zodat de rechter, noch in rechte, noch in feite, een geschil kan aanvoeren waarvan het akkoord van de partijen, dat niet met de openbare orde strijdig is, het bestaan uitsluit.
Bijgevolg kunnen de partijen via een uitdrukkelijk akkoord de rechter vragen toepassing te maken van een welomschreven wetsbepaling, ofwel vice versa, de toepassing van
een andere norm uit te sluiten, voor zover dat akkoord niet strijdig is met een regel van
openbare orde. In een dergelijk geval kan de verplichting voor de rechter om toepassing te
maken van de rechtsregel die hij passend acht, geen voorrang krijgen op de wil van de
partijen: de rechter mag een geschil niet onderzoeken en beslechten op grond van een
wetsbepaling waarvan de partijen de toepassing uitdrukkelijk hebben uitgesloten.
In deze zaak blijkt uit de conclusies "na heropening van het debat" die door eiseres en
verweerder voor het hof van beroep zijn neergelegd dat de partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen hun geschil te beperken tot de toepassing van artikel 319bis van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 en dat zij de appèlrechters gevraagd hebben uitspraak
te doen louter op grond van die fiscale bepaling, met uitsluiting van artikel 877 van het
Gerechtelijk Wetboek, dat verweerder, voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk verklaard
heeft niet te zullen toepassen. Het bestreden arrest zelf wijst erop dat eiseres en verweerder van oordeel zijn dat de toepassing van artikel 877 van het Gerechtelijk Wetboek zou
indruisen tegen het beschikkingsbeginsel, aangezien "de partijen wensen dat het geschil
uitsluitend wordt beslecht op grond van" artikel 319bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Na te hebben geoordeeld dat het niet relevant is dat artikel 877 van het Gerechtelijk
Wetboek niet van openbare orde is, beslist het hof van beroep evenwel ambtshalve toepassing te maken van dat artikel 877 op grond dat het het geschil dient te beslechten "via een
wettelijke weg die niet door de partijen is gewenst maar die voor het hof meer geschikt
lijkt op het vlak van de rechtszekerheid (met name op het vlak van de rechtsmiddelen) en
waarover het de volledige controle heeft" en dat de partijen geen beperking mogen opleggen aan de de bevoegdheid van de rechters in het raam van de uitoefening van de actieve
rol van de magistraat die een burgerlijk proces behandelt, zoals artikel 877 van het Gerechtelijk Wetboek daarop "wijst".
Het arrest miskent aldus het procedurale akkoord dat de partijen hebben gesloten zonder vast te stellen dat het strijdig is met de openbare orde. Het arrest schendt bijgevolg de
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artikelen 877 en 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek, artikel 319bis van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 en miskent tevens het beschikkingsbeginsel krachtens
hetwelk de rechter ambtshalve geen geschil mag opwerpen waarvan het akkoord, dat niet
met de openbare orde strijdig is, het bestaan uitsluit.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters de partijen gevraagd hebben uitleg te geven
over de mogelijke toepassing van artikel 877 van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat zowel verweerder als eiseres, bij conclusie, de appèlrechters gevraagd
hebben het geschil te beslechten louter op grond van artikel 319bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en de toepassing van voornoemd artikel
877 hebben uitgesloten;
Overwegende dat de partijen het debat uitdrukkelijk hebben willen beperken
tot dat rechtspunt, zodat de appèlrechters, wanneer zij beslissen toepassing te
maken van artikel 877 van het Gerechtelijk Wetboek, het beschikkingsbeginsel
miskennen;
Dat het onderdeel gegrond is;
Wat de overige grieven betreft
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede en derde
onderdeel van het eerste middel en van het tweede middel die niet tot ruimere
cassatie kunnen leiden.
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
2 juni 2005 - 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Kirkpatrick en T'Kint.
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- GEEN UITVOERINGSBESLUIT – GEVOLG.

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALGEMEEN WETTEN - WETSBEPALING NOG NIET VAN TOEPASSING - GEEN UITVOERINGSBESLUIT – GEVOLG.
3º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIEEL GESCHIL - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN
CASSATIE - GRENZEN - AANGEVOERDE SCHADE - GEDRAG VAN DE ZOGENAAMDE SCHADELIJDER –
GEVOLG.
1º en 2° De beslissing tot verwerping van de vordering tot terugbetaling van de door de
administratie ingehouden B.T.W. die door een belastingplichtige was ingesteld op grond
van art. 44, §3, 2°, b W.B.T.W. dat bepaalde vastgoedverhuringen aan de B.T.W.
onderwerpt, is naar recht verantwoord ingeval de belastingplichtige vooruitgelopen is op
een wetsbepaling die nog niet van toepassing was, aangezien het besluit dat de
voorwaarden voor die aftrek zou vastleggen, nog niet was uitgevaardigd en de
wetsbepaling op zich hem geen enkel subjectief recht op de aftrek verleende. (Art. 44, §3,
2°, b W.B.T.W.)
3º Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen
wanneer de schade die zou zijn veroorzaakt door de retroactieve afschaffing van de
mogelijkheid om vastgoedverhuringen aan de B.T.W. te onderwerpen en die een
schending zou opleveren van de artt. 10 en 11 G.W., voortvloeit uit het gedrag zelf van
een partij doordat zij is vooruitgelopen op een wetsbepaling die nog niet van toepassing
was. (Art. 26, §1 Bijzondere Wet Arbitragehof)
(BELGOCODEX N.V. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0110.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 mei 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. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- de algemene rechtsbeginselen van de Europese Unie die de bescherming van de
rechtszekerheid en van het gewettigd vertrouwen opleggen;
- het algemeen rechtsbeginsel van de Europese Unie volgens hetwelk elke Lidstaat die
een bepaling van gemeenschapsrecht schendt, de schade die door de schending is veroorzaakt, dient te vergoeden;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt, in hoofdzaak, eerst de volgende feiten vast: (1) " op 16 maart 1990,
koopt (eiseres), in onverdeeldheid met de vennootschappen Servim en Hurtebise, een
vastgoedcomplex... om er handelszaken en kantoren te vestigen"; (2) "bij overeenkomsten
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van 19 februari en 23 februari 1993, verhuren (eiseres) en haar mede-onverdeelden, die
lokalen aan verschillende vennootschappen; het artikel betreffende de huurprijs bepaalt
met name: 'luidens de BTW-wetgeving, zal de verhuurder de BTW-regeling op die verhuur kunnen toepassen; de huurprijzen worden dus met BTW verhoogd"; (3) "(eiseres)
wil toepassing maken van artikel 44, §3, 2°, c van het BTW-wetboek, zoals het gewijzigd
is bij de wet van 28 december 1992, dat luidde als volgt: 'van de belasting zijn nog vrijgesteld... de verpachting, de verhuur en de overdracht van... onroerende goederen... met uitzondering van... de verhuur van andere gebouwen dan degene die het voorwerp uitmaken
van een in artikel 44, §3, 2, b bedoeld contract aan een belastingplichtige voor de behoeften van zijn economische activiteit, wanneer de verhuurder kennis heeft gegeven van zijn
bedoeling het onroerend goed met voldoening van de belasting te verhuren; de Koning bepaalt de vorm van de keuze, de wijze waarop ze moet worden uitgeoefend, evenals de
voorwaarden waaraan het verhuurcontract moet voldoen'"; (4) " op 6 juli 1994 heft de
wetgever die bepaling op met terugwerkende kracht tot 1 januari 1993"; (5) " op 19 mei
1995, regulariseert de bijzondere belastinginspectie te Bergen de door (eiseres) gedane aftrekken... op grond dat laatstgenoemde die belasting op goederen en diensten met betrekking tot de onroerende goederen slechts mocht aftrekken in zoverre zij die persoonlijk gebruikte om aan de BTW onderworpen handelingen te verrichten; bij brief van 28 juin
1995 deelt (eiseres) mee dat zij het niet eens is met die regularisatie; zij is van oordeel dat
die aftrekken in overeenstemming met de wet van 28 december 1992 zijn gedaan, dat de
uitvoeringsbesluiten van die wet niet binnen een redelijke termijn zijn genomen, waardoor
de aansprakelijkheid van de Staat op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
in het gedrang komt, en dat de wet... van 6 juli 1994 in strijd is met de desbetreffende Europese richtlijnen; de administratie blijft bij haar standpunt en maakt op 19 februari 1996
proces-verbaal op waarbij zij de door (eiseres) verschuldigde bedragen compenseert met
de BTW die zij nog tegoed had",
vervolgens beschikt het arrest afwijzend op de rechtsvordering van eiseres die ertoe
strekt voor recht te laten zeggen dat verweerder niet naar recht de aftrek van de BTW op
de verbouwingskosten van het vastgoedcomplex waarvan zij mede-eigenaar is, kon verwerpen, en verweerder te laten veroordelen tot terugbetaling van de bedragen die onterecht zijn ingehouden, vermeerderd met de wettelijke interest.
Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
"(1) (Eiseres) houdt staande dat de wet van 28 december 1992, die een keuzemogelijkheid invoert om de verhuur van onroerende goederen aan de BTW te onderwerpen, en,
dus ook de mogelijkheid om de BTW af te trekken die naar aanleiding van de levering
van goederen en diensten met betrekking tot die onroerende goederen is betaald, haar,
hoewel er geen uitvoeringsbesluit was uitgevaardigd, een subjectief recht had verleend.
Artikel 44, §3, 2°, c van het BTW-wetboek verleende de Koning de bevoegdheid om de
vorm van de keuze van de belastingplichtige te bepalen, de wijze waarop ze moet worden
uitgeoefend, alsook de voorwaarden waaraan het verhuurcontract moet voldoen. Aldus
werd het recht om de verhuur van onroerende goederen voor beroepsdoeleinden aan het
BTW- stelsel te onderwerpen, opgeschort tot er een koninklijk besluit zou worden uitgevaardigd. Dat koninklijk besluit is er nooit gekomen en de door de wetsbepaling ingevoerde keuzemogelijkheid kon geen uitwerking hebben.
In tegenstelling tot wat (eiseres) staande houdt, strekte die bepaling niet ertoe de Koning in staat te stellen de draagwijdte van het keuzerecht aanzienlijk te beperken, noch de
Koning toe te staan een wet op te schorten of op te heffen. Het BTW-wetboek bevat verscheidene bepalingen die de Koning de bevoegdheid verlenen om de uitoefeningsvoorwaarden van keuzemogelijkheden, aftrekken of vrijstellingen te bepalen (...). De bepaling
van de voorwaarden waaraan het verhuurcontract had moeten voldoen, had, in de ogen
van de wetgever, een doorslaggevende factor moeten zijn om de uitoefening van de keuze
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mogelijk te maken; mogelijke voorwaarden zouden kunnen zijn: de datum waarop het
contract gesloten is, zijn geschreven vorm en zijn registratie, de minimum huurprijs, de
duur van het contract, de mogelijkheid tot herziening of tot terugbetaling van de afgetrokken belasting in geval van bestemmingswijziging binnen een bepaalde termijn, enz. (...).
Door de BTW op de verbouwingswerken in een te verhuren pand af te trekken, is [eiseres] vooruitgelopen op een wetsbepaling die nog niet van toepassing was, aangezien het
uitvoeringsbesluit waarin de voorwaarden voor die aftrek bepaald moesten worden, nog
niet uitgevaardigd was. De wetsbepaling op zich verleende haar geen enkel subjectief
recht op de aftrek.
(2) (Eiseres) vraagt dat het hof [van beroep] een prejudiciële vraag zou stellen... in verband met de eventuele discriminatie tussen de eigenaars die, vóór de inwerkingtreding
van de wetten van 28 december 1992 en van 6 juli 1994, bij het bepalen van de huurprijs
ermee rekening gehouden hebben dat de BTW op hun investeringen niet aftrekbaar was
en degene die, zoals (eiseres), dat niet gedaan hebben, aangezien zij meenden dat de wet
hun een recht op aftrek gaf.
Geen enkele eigenaar die zijn pand verhuurt, heeft ooit kunnen genieten van belastingaftrek op zijn investeringen. Indien (eiseres) zich in een andere situatie bevond, was dit
niet krachtens de wet, maar wel door haar eigen toedoen, aangezien zij was vooruitgelopen op de goedkeuring van een koninklijk besluit dat uiteindelijk nooit is uitgevaardigd.
In die omstandigheden is er dus geen reden om de prejudiciële vraag te stellen aangezien de wet geen belastingplichtigen in verschillende en discriminerende toestanden heeft
geplaatst.
(3) (Eiseres) houdt staande dat de Belgische Staat een fout zou hebben begaan. Het Hof
van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft voor recht gezegd dat een Lidstaat
die aan zijn belastingplichtigen het recht heeft verleend om voor belastingheffing over bepaalde vormen van verhuur van onroerende goederen te kiezen, het bij een wet van latere
datum mag afschaffen. Er is reeds uitgemaakt dat dit keuzerecht pas ontstaat na aanneming van een koninklijk besluit dat met name de voorwaarden bepaalt waaraan het verhuurcontract moet voldoen. Dat keuzerecht werd opgeheven toen er nog geen enkel uitvoeringsbesluit was uitgevaardigd. De Belgische Staat heeft dus geen enkele fout begaan.
Er kan hem trouwens niet verweten worden dat hij 18 maanden heeft gewacht om de zogenaamde 'herstel'wet aan te nemen. De Belgische Staat verduidelijkt dat de Koning
wachtte op de resultaten van een allesomvattende studie van de Europese Commissie
voordat hij de uitoefeningsvoorwaarden van de keuze zou bepalen. Gelet op de resultaten
van die studie en op de omstandigheden van de zaak, heeft de Belgische Staat heeft wel
degelijk binnen een redelijke termijn beslist die bepaling op te heffen".
Grieven
De Lidstaten van de Europese Unie zijn, krachtens artikel 13, C, tweede lid van de zesde richtlijn van de Raad, bevoegd om, via een keuzerecht, opnieuw de belasting in te voeren op de verhuur van onroerende goederen die in beginsel vrijgesteld zijn. De Lidstaten
van de Unie mogen beoordelen of zij dat keuzerecht al dan niet invoeren. Zij kunnen
eveneens, in de context van hun nationale bevoegdheid, het keuzerecht opnieuw intrekken
nadat ze het hadden ingevoerd en opnieuw de basisregel hanteren, namelijk de vrijstelling
van de belasting op verpachting en verhuur van onroerende goederen.
Niettemin maakt het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel deel uit van de communautaire rechtsorde en moet het door de Lidstaten in de uitoefening van de hun door de
gemeenschapsrichtlijnen verleende bevoegdheden worden nageleefd.
Dat beginsel staat eraan in de weg dat een latere wetswijziging de belastingplichtige,
met terugwerkende kracht, de mogelijkheid ontneemt om de verhuur van onroerende goederen aan de belasting te onderwerpen.
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In casu stelt het arrest vast dat eiseres het litigieuze onroerend goed, in februari 1993,
verhuurd heeft met huurovereenkomsten waarin zij vermeldde dat zij de verhuur aan de
BTW zou onderwerpen, overeenkomstig de mogelijkheid die haar werd geboden door artikel 44, §3, 2°, c van het BTW-wetboek, ingevoegd in dat Wetboek bij een wet van 28
december 1992 en in werking getreden op 1 januari 1993, en dat de huurders BTW-plichtigen waren wanneer zij handelden voor de behoeften van hun economische activiteit.
De wetgever had de Koning weliswaar de bevoegdheid verleend om "de vorm van de
keuze, de wijze waarop ze moeten worden uitgeoefend, evenals de voorwaarden waaraan
het huurcontract moet voldoen" te bepalen, maar gelet op de inwerkingtreding van de wet
van 1 januari 1993, konden de belastingplichtigen terecht ervan uitgaan dat dit koninklijk
besluit vlug zou worden aangenomen. De omstandigheid dat er geen enkel koninklijk besluit is uitgevaardigd stelt dus het recht van eiseres dat haar gewettigd vertrouwen en de
rechtszekerheid worden nageleefd, niet opnieuw ter discussie.
De wet van 6 juli 1994 die, met terugwerkende kracht tot 1 januari 1993, de mogelijkheid voor eisers opheft om verhuur van onroerende goederen aan de BTW te onderwerpen, miskent bijgevolg de algemene rechtsbeginselen van de Europese Unie die de bescherming van de rechtszekerheid en van het gewettigd vertrouwen opleggen.
Welnu, het recht van de Europese Unie en de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek verplichten iedere Lidstaat die een bepaling van het recht van de Europese Unie
schendt, de schade die door die schending is veroorzaakt, te vergoeden.
Bijgevolg heeft het arrest niet naar recht afwijzend kunnen beschikken op de vordering
tot vergoeding van eiseres als herstel voor de schade die zij heeft geleden door de retroactieve opschorting van de mogelijkheid om verhuur van onroerende goederen aan de BTW
te onderwerpen.
2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
- de artikelen 2, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Nadat het bestreden arrest de feiten heeft vastgesteld die in het eerste onderdeel zijn
weergegeven, beschikt het afwijzend op de rechtsvordering van eiseres die ertoe strekt
verweerder te laten veroordelen tot terugbetaling van de bedragen die onterecht zijn ingehouden, vermeerderd met de wettelijke interest.
Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
"(1) (Eiseres) houdt staande dat de wet van 28 december 1992, die een keuzemogelijkheid invoert om de verhuur van onroerende goederen aan de BTW te onderwerpen, en,
dus ook de mogelijkheid om de BTW af te trekken die naar aanleiding van de levering
van goederen en diensten met betrekking tot die onroerende goederen is betaald, haar,
hoewel er geen uitvoeringsbesluit was uitgevaardigd, een subjectief recht had verleend.
Artikel 44, §3, 2°, c van het BTW-wetboek verleende de Koning de bevoegdheid om de
vorm van de keuze van de belastingplichtige te bepalen, de wijze waarop ze moet worden
uitgeoefend, alsook de voorwaarden waaraan het verhuurcontract moet voldoen. Aldus
werd het recht om de verhuur van onroerende goederen voor beroepsdoeleinden aan het
BTW- stelsel te onderwerpen, opgeschort tot er een koninklijk besluit zou worden uitgevaardigd. Dat koninklijk besluit is er nooit gekomen en de door de wetsbepaling ingevoerde keuzemogelijkheid kon geen uitwerking hebben.
In tegenstelling tot wat (eiseres) staande houdt, strekte die bepaling niet ertoe de Koning in staat te stellen de draagwijdte van het keuzerecht aanzienlijk te beperken, noch de

1182

HOF VAN CASSATIE

2.6.05 - Nr. 310

Koning toe te staan een wet op te schorten of op te heffen. Het BTW-wetboek bevat verscheidene bepalingen die de Koning de bevoegdheid verlenen om de uitoefeningsvoorwaarden van keuzemogelijkheden, aftrekken of vrijstellingen te bepalen (...). De bepaling
van de voorwaarden waaraan het verhuurcontract had moeten voldoen, had, in de ogen
van de wetgever, een doorslaggevende factor moeten zijn om de uitoefening van de keuze
mogelijk te maken; mogelijke voorwaarden zouden kunnen zijn: de datum waarop het
contract gesloten is, zijn geschreven vorm en zijn registratie, de minimum huurprijs, de
duur van het contract, de mogelijkheid tot herziening of tot terugbetaling van de afgetrokken belasting in geval van bestemmingswijziging binnen een bepaalde termijn, enz. (...).
Door de BTW op de verbouwingswerken in een te verhuren pand af te trekken is [eiseres] vooruitgelopen op een wetsbepaling die nog niet van toepassing was, aangezien het
uitvoeringsbesluit waarin de voorwaarden voor die aftrek bepaald moesten worden, nog
niet uitgevaardigd was. De wetsbepaling op zich verleende haar geen enkel subjectief
recht op de aftrek.
(2) (Eiseres) vraagt dat het hof [van beroep] een prejudiciële vraag zou stellen... in verband met de eventuele discriminatie tussen de eigenaars die, vóór de inwerkingtreding
van de wetten van 28 december 1992 en van 6 juli 1994, bij het bepalen van de huurprijs
ermee rekening gehouden hebben dat de BTW op hun investeringen niet aftrekbaar was
en degene die, zoals (eiseres), dat niet gedaan hebben, aangezien zij meenden dat de wet
hun een recht op aftrek gaf.
Geen enkele eigenaar die zijn pand verhuurt, heeft ooit kunnen genieten van belastingaftrek op zijn investeringen. Indien (eiseres) zich in een andere situatie bevond, was dit
niet krachtens de wet, maar wel door haar eigen toedoen, aangezien zij was vooruitgelopen op de goedkeuring van een koninklijk besluit dat uiteindelijk nooit is uitgevaardigd.
In die omstandigheden is er dus geen reden om de prejudiciële vraag te stellen aangezien de wet geen belastingplichtigen in verschillende en discriminerende toestanden heeft
geplaatst.
(3) (Eiseres) houdt staande dat de Belgische Staat een fout zou hebben begaan. Het Hof
van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft voor recht gezegd dat een Lidstaat
die aan zijn belastingplichtigen het recht heeft verleend om voor belastingheffing over bepaalde vormen van verhuur van onroerende goederen te kiezen, het bij een wet van latere
datum mag afschaffen. Er is reeds uitgemaakt dat dit keuzerecht pas ontstaat na aanneming van een koninklijk besluit dat met name de voorwaarden bepaalt waaraan het verhuurcontract moet voldoen. Dat keuzerecht werd opgeheven toen er nog geen enkel uitvoeringsbesluit was uitgevaardigd. De Belgische Staat heeft dus geen enkele fout begaan.
Er kan hem trouwens niet verweten worden dat hij 18 maanden heeft gewacht om de zogenaamde 'herstel'wet aan te nemen. De Belgische Staat verduidelijkt dat de Koning
wachtte op de resultaten van een allesomvattende studie van de Europese Commissie
voordat hij de uitoefeningsvoorwaarden van de keuze zou bepalen. Gelet op de resultaten
van die studie en op de omstandigheden van de zaak, heeft de Belgische Staat heeft wel
degelijk binnen een redelijke termijn beslist die bepaling op te heffen".
Grieven
Krachtens artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, beschikt de wet alleen voor het toekomende en heeft zij geen terugwerkende kracht. Die bepaling waarborgt de rechtszekerheid, volgens welke de inhoud van het recht voorzienbaar en toegankelijk moet zijn, zodat
de rechtzoekende in redelijke mate de gevolgen van een bepaalde handeling kan voorzien
op het tijdstip dat die handeling wordt verricht.
De belastingplichtigen die ofwel vóór de inwerkingtreding van de wet van 28 december
1992, ofwel na de wet van 6 juli 1994, onroerende goederen hebben verhuurd, konden de
huurprijs die zij aan hun huurders vroegen berekenen met in aanmerkingneming van niet
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aftrekbare BTW. De belastingplichtigen daarentegen, die zoals eiseres, dergelijke huurverrichtingen hebben gedaan na de inwerkingtreding van de wet van 28 december 1992 en
vóór de bekendmaking van die van 6 juli 1994 en die terecht rekenden op de snelle goedkeuring van een koninklijk besluit, gelet op de datum van inwerkingtreding van de wet,
hebben bij de bepaling van de huurprijs geen rekening kunnen houden met die niet aftrekbare last.
2.1. Eerste onderdeel
Door de belastingplichtigen die tussen 1 januari 1993 en 6 juli 1994 onroerende goederen hebben verhuurd, zonder redelijke verantwoording het recht op rechtszekerheid te ontzeggen dat gewaarborgd is door artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, doet artikel 89 van
de wet van 6 juli 1994 ten nadele van die burgers een discriminatie ontstaan die in strijd is
met de beginselen van gelijkheid en non-discriminatie die gewaarborgd zijn door de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Bijgevolg heeft het arrest die wet niet naar recht kunnen toepassen (schending van de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet en 2 van het Burgerlijk Wetboek).
2.2. Tweede onderdeel
Door met terugwerkende kracht tot 1 januari 1993, eiseres de mogelijkheid te ontzeggen de verhuur van onroerende goederen aan de BTW te onderwerpen, schendt de wet
van 6 juli 1994 de beginselen van gelijkheid en non-discriminatie die gewaarborgd zijn
door de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. De schending van die grondwettelijke regels
door de wetgever levert een fout op waardoor verweerders aansprakelijkheid in het gedrang komt.
Het arrest heeft bijgevolg niet naar recht afwijzend kunnen beschikken op de vordering
tot vergoeding van eiseres als herstel voor de schade die zij heeft geleden door de retroactieve opschorting van de mogelijkheid om verhuur van onroerende goederen aan de BTW
te onderwerpen (schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat het middel berust op de grief die afgeleid is uit de opheffing
met terugwerkende kracht tot 1 januari 1993 van de mogelijkheid geboden door
artikel 44, §3, 2°, c van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, ingevoegd bij een wet van 28 december 1992 en in werking getreden op 1 januari 1993, om bepaalde vormen van verhuur van onroerende goederen aan de
belasting te onderwerpen;
Overwegende dat die wetsbepaling stelde dat van de belasting zijn vrijgesteld
de verpachting, de verhuur en de overdracht van huur van uit hun aard onroerende goederen, met uitzondering van de verhuur van andere gebouwen dan degene
die het voorwerp uitmaken van een in artikel 44, §3, 2, b bedoeld contract aan
een belastingplichtige voor de behoeften van zijn economische activiteit, wanneer de verhuurder kennis heeft gegeven van zijn bedoeling het onroerend goed
met voldoening van de belasting te verhuren; de Koning bepaalt de vorm van de
keuze, de wijze waarop ze moet worden uitgeoefend, evenals de voorwaarden
waaraan het verhuurcontract moet voldoen;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat "het recht om voor professioneel gebruik bestemde onroerende goederen aan de B.T.W.-regeling te onderwerpen,
werd opgeschort tot er een koninklijk besluit zou worden uitgevaardigd; dat dit

1184

HOF VAN CASSATIE

2.6.05 - Nr. 310

koninklijk besluit er nooit gekomen is, zodat de door de wetsbepaling geboden
keuzemogelijkheid nooit uitwerking heeft gehad" en "dat [eiseres], door gebruik
te maken van de aftrek van de B.T.W. op de verbouwingswerken in een pand dat
zou worden verhuurd, vooruitgelopen is op een wetsbepaling die nog niet van
toepassing was, aangezien het besluit dat de voorwaarden voor die aftrek zou
vastleggen, nog niet uitgevaardigd was; dat de wetsbepaling op zich haar geen
enkel subjectief recht op de aftrek verleende";
Dat die overwegingen, die uitsluiten dat het recht van eiseres op het gewettigd
vertrouwen en op rechtszekerheid, die worden erkend als algemene rechtsbeginselen van het communautaire recht, miskend is, de beslissing van het arrest om
de vordering tot terugbetaling van de door de administratie ingehouden belasting
af te wijzen, naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
Overwegende dat uit het antwoord op het eerste middel blijkt dat eiseres het
recht op rechtszekerheid en gewettigd vertrouwen niet werd ontzegd en dat de
schade die zij beweert geleden te hebben voortvloeit uit haar eigen gedrag doordat zij is vooruitgelopen op een wetsbepaling die nog niet van toepassing was;
Dat er bijgevolg geen grond bestaat om het Arbitragehof een prejudiciële
vraag te stellen.
En overwegende dat de grief betreffende de schending van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek volledig afgeleid is uit de, tevergeefs aangevoerde, schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
2 juni 2005 - 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Kirkpatrick en T'Kint.

Nr. 311
1° KAMER - 2 juni 2005

VERZEKERING — LANDVERZEKERING - OVEREENKOMST - VERVALBEDING VERMELDING VAN DE VERPLICHTINGEN – MODALITEITEN.
Het arrest dat eist dat de vervalsanctie onmiddellijk na de formulering van de verplichting
van de verzekerde vermeld moet worden, schendt art. 11 W. 25 juni 1992. (Art. 11 Wet
25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst)
(VIVIUM N.V. T. C. e.a.)
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ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0490.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 mei 2004 gewezen door het
Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 11, eerste lid van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-overeenkomst;
(...)
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest doet uitspraak tot verdere uitwerking van de arresten van 14 mei en
29 oktober 2003, die hebben vastgesteld:
dat verweerder "huurder is van de eerste verdieping van een gebouw (...) waar hij een
cafetaria exploiteert die op 7 maart 1994 door brand werd geteisterd; dat hij bij (eiseres)
(...) een brandpolis 'eenvoudige risico's' had gesloten vanaf 17 september 1993 voor de
duur van een jaar; dat (verweerster), de brandverzekeraar van de eigenaar van uitgebrande
pand, (...) verweerder en (eiseres) gedagvaard heeft tot terugbetaling van haar uitgaven
(...); bij conclusie stelde (verweerder) (...) een rechtsvordering in tegen (eiseres) tot betaling van zijn eigen schade, terwijl (eiseres) tegen (verweerder) een rechtsvordering instelde tot vrijwaring voor alle veroordelingen die tegen haar zouden kunnen worden uitgesproken"; "dat de brand ontstaan is vanuit een vuilnisbak die onder de tapkast van de cafetaria stond; dat die vuilnisbak waarin de inhoud van de asbakken werd geledigd, op de dag
van de feiten, niet van een hermetisch deksel was voorzien; dat de brand ontstond korte
tijd nadat (verweerder) de zaak had gesloten; (...) dat de gegevens die ter beoordeling aan
het hof [van beroep] zijn voorgelegd (...) zijn schuldig verzuim aantonen, aangezien blijkt
dat niet alleen de vuilnisbak waaruit de brand is ontstaan niet reglementair was, maar dat
hij zelfs niet was afgesloten toen (verweerder) vertrok"; "dat de vraag rijst (...) naar de gegrondheid van (verweersters) vordering, die in de rechten is getreden van haar verzekerde
(...) tegen (eiseres), op grond van de brandpolis 'gewone risico's'; dat die vordering, volgens (eiseres), ongegrond zou zijn wanneer zij tegen (verweerster) op grond van artikel
87, §2 van de wet van 25 juni 1992, een grond van verval zou kunnen aanvoeren die ontstaan is uit een feit van vóór het schadegeval, namelijk in dit geval, de niet-nakoming
door (verweerder) van een veiligheidsverplichting die wordt opgelegd door de overeenkomst 'gewone risico's'; dat de bijzondere voorwaarden van de brandpolis 'gewone risico's'
(...) immers als verplichte voorzorgsmaatregelen vermelden dat de verzekerde zich ertoe
verbindt de volgende maatregel in acht te nemen: 'de inhoud van de asbakken (en van elke
mogelijke brandhaard) wordt uitsluitend geledigd in volledig metalen bakken die voorzien
zijn van een deksel met mechanische of automatische sluiting. Er wordt voorgesteld om
de bodem ervan met zand of water te bedekken'; dat die bijzondere voorwaarden (...) bovendien vermelden dat verwezen wordt naar de algemene voorwaarden IGR 04/F"; dat,
volgens artikel 32b van de algemene voorwaarden IGR 04/F 'die van toepassing waren op
het tijdstip van de feiten en door (verweerder) zijn aanvaard', 'de verzekerde die, met be-
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trekking tot de materiële staat van de verzekerde goederen of de middelen tot beveiliging
ervan, de maatregelen die hem ter voorkoming van schade in de polis zijn opgelegd, niet
heeft getroffen of niet heeft gehandhaafd, elke vergoeding wordt ontzegd tenzij hij bewijst
dat er geen verband bestaat tussen het verzuim en het schadegeval'; dat er redenen zijn om
te twijfelen aan de geldigheid van een dergelijke contractbepaling in het licht van de artikel 11 van de wet van 25 juni 1992 volgens hetwelk in algemene bewoordingen opgestelde vervalbedingen voortaan verboden zijn",
het bestreden arrest beslist " dat er geen rekening zal worden gehouden met het door
(eiseres) aangevoerde vervalbeding gelet op het onwettige karakter ervan in het licht van
artikel 11 van de wet van 25 juni 1992" en, bijgevolg, 1°) verklaart het verweersters
rechtsvordering tegen eiseres ten dele gegrond en veroordeelt het eiseres ertoe verweerster
in hoofdsom 9.983,66 euro (of 402.740 BEF) te betalen, 2°) verklaart het verweerders
rechtsvordering tegen eiseres ten dele gegrond en veroordeelt het eiseres ertoe verweerder
in hoofdsom 20.756,57 euro (of 837.318 BEF) te betalen, 3°) beschikt het afwijzend op de
regresvordering van eiseres tegen verweerder tot terugbetaling van alle bedragen waartoe
zij wegens het schadegeval veroordeeld zou kunnen worden, 4°) veroordeelt het eiseres in
de appèlkosten.
Om de volgende redenen verklaart het bestreden arrest die beslissing gegrond:
"De wetgever van 1992 wil de draagwijdte van de vervalbedingen afbakenen door te
preciseren dat ze enkel kunnen worden toegepast wegens 'niet-nakoming van een bepaalde, in de overeenkomst opgelegde verplichting' (zie artikel 11 van de wet van 1992... );
onder 'bepaalde verplichting' wordt een nauwkeurig omschreven verplichting verstaan;
vervalbedingen die de niet-nakoming straffen van in algemene bewoordingen omschreven
verplichtingen, zijn dus niet langer mogelijk; in deze zaak straft het vervalbeding van artikel 32b de niet-nakoming van 'in het contract opgelegde voorzorgsmaatregelen'; die formulering is algemeen en beantwoordt niet aan de verplichting tot nauwkeurigheid waarin
artikel 11 van de wet voorziet; (eiseres) kon perfect een geldig vervalbeding redigeren;
het was voldoende dat zij, onder de gedetailleerde opsomming van de verplichte voorzorgsmaatregelen die in de bijzondere voorwaarden voorkomen, vermeldde dat die nietnakoming ervan door verval zou worden gestraft, waardoor de verzekerde de juiste draagwijdte van het contractbeding had kunnen beoordelen; zij koos ervoor in de bijzondere
voorwaarden te zwijgen over de vervalsanctie, maar vermeldde die wel in de algemene
voorwaarden, in verband met toen niet nauwkeurig omschreven voorzorgsmaatregelen;
door die werkwijze kan de verzekerde niet alleen op een dwaalspoor worden gebracht,
maar zij is, sinds de wet van 1992, onwettig".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Artikel 11, eerste lid van de wet van 25 juni 1992 bepaalt: " In de verzekeringsovereenkomst mag geen geheel of gedeeltelijk verval van het recht op verzekeringsprestatie bedongen worden dan wegens niet-nakoming van een bepaalde, in de overeenkomst opgelegde verplichting, en mits er een oorzakelijk verband bestaat tussen de tekortkoming en
het schadegeval".
De verplichting waarvan de niet-nakoming kan leiden tot de contractuele vervalsanctie
moet dus uitdrukkelijk in de overeenkomst worden omschreven, terwijl tekortkomingen
aan algemene voorzichtigheids- of voorzorgsverplichtingen of tekortkomingen aan niet
nauwkeurig omschreven contractuele verplichtingen niet met verval kunnen worden gestraft.
De voornoemde wetsbepaling verbiedt niet dat, in de bijzondere voorwaarden van de
overeenkomst, verplichtingen worden omschreven die de verzekerde als voorzorgsmaatregelen moet nakomen, en dat in de algemene voorwaarden van dat contract duidelijk wordt
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gemaakt dat de niet-nakoming van de verplichtingen om de aldus omschreven voorzorgsmaatregelen te nemen, zal leiden tot verval van de dekking.
Uit de overweging dat, enerzijds, de omschrijving van specifieke verplichtingen voor
de verzekerde en, anderzijds, de sanctie op de niet-nakoming van die specifieke verplichtingen, in twee contractuele bepalingen zijn opgesplitst, volgt niet dat de overeenkomst
niet uitdrukkelijk gewag zou hebben gemaakt van het verval wegens niet-nakoming van
een bepaalde, in de overeenkomst opgelegde verplichting.
In deze zaak stelt het bestreden arrest vast dat "de bijzondere voorwaarden als verplichte voorzorgsmaatregelen vermelden dat de verzekerde, zich ertoe verbindt onder meer de
volgende maatregel in acht te nemen: 'de inhoud van de asbakken (...) wordt uitsluitend
geledigd in volledig metalen bakken die voorzien zijn van een deksel met mechanische of
automatische sluiting" en dat het vervalbeding als volgt is gesteld: 'de verzekerde die, met
betrekking tot de materiële staat van de verzekerde goederen of de middelen tot beveiliging ervan, de maatregelen die hem ter voorkoming van schade in de polis zijn opgelegd,
niet heeft getroffen of niet heeft gehandhaafd, wordt elke vergoeding ontzegd (...)' (artikel
32b van de algemene voorwaarden)".
Uit die vaststellingen blijkt dat het vervalbeding uit de algemene voorwaarden van de
overeenkomst niet doelde op een tekortkoming van de verzekerde aan een algemene voorzichtigheids- of voorzorgsverplichting, noch op een tekortkoming aan een niet nauwkeurig omschreven contractuele verplichting, maar integendeel doelde op "middelen tot beveiliging" die in de bijzondere voorwaarden op duidelijke wijze waren opgelegde.
Om het vervalbeding onwettig te verklaren in het licht van artikel 11 van de wet van 25
juni 1992, steunt het bestreden arrest evenwel hierop dat "de gedetailleerde opsomming
van de verplichte voorzorgsmaatregelen in de bijzondere voorwaarden voorkomt" terwijl
de sanctie vermeld is in de algemene voorwaarden, in verband met toen niet nauwkeurig
omschreven voorzorgsmaatregelen" en is het van oordeel dat het vervalbeding, om geldig
te zijn, vermeld diende te worden "onder de gedetailleerde opsomming van de verplichte
voorzorgsmaatregelen". Door aldus te eisen dat de vermelding van de voorzorgsmaatregelen en de vermelding van het verval in één en dezelfde contractbepaling opgenomen hoorden te zijn, of althans, in twee elkaar onmiddellijk opeenvolgende bepalingen, voegt het
bestreden arrest aan artikel 11 van de wet van 25 juni 1992 een voorwaarde toe die daarin
niet voorkomt en schendt het bijgevolg dat artikel.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 11, eerste lid van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst bepaalt dat in de verzekeringsovereenkomst geen geheel of gedeeltelijk verval van het recht op verzekeringsprestatie bedongen mag
worden dan wegens niet-nakoming van een bepaalde, in de overeenkomst opgelegde verplichting, en mits er een oorzakelijk verband bestaat tussen de tekortkoming en het schadegeval.
Overwegende dat het arrest vaststelt dat een vervalbeding in de algemene
voorwaarden van de polis bepaalt dat "de verzekerde die, met betrekking tot de
materiële staat van de verzekerde goederen of de middelen tot beveiliging ervan,
de maatregelen die hem ter voorkoming van schade in de polis zijn opgelegd,
niet heeft getroffen of niet heeft gehandhaafd, elke vergoeding wordt ontzegd"
en dat "dat de bijzondere voorwaarden als verplichte voorzorgsmaatregelen vermelden dat de verzekerde zich ertoe verbindt de volgende maatregel in acht te
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nemen: 'de inhoud van de asbakken (en van elke mogelijke brandhaard) wordt
uitsluitend geledigd in volledig metalen bakken die voorzien zijn van een deksel
met mechanische of automatische sluiting'";
Dat het arrest het vervalbeding onwettig verklaart in het licht van voornoemd
artikel 11, op grond dat eiseres "onder de gedetailleerde opsomming van de verplichte voorzorgsmaatregelen die in de bijzondere voorwaarden voorkomen" niet
heeft vermeld "dat die niet-nakoming ervan door verval zou worden gestraft";
Dat het arrest, door te vermelden dat de vervalsanctie vermeld moet worden
onmiddellijk na de formulering van de verplichting die op de verzekerde rust, artikel 11 van de wet van 25 juni 1992 schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
2 juni 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
mevr. Matray – Andersluidende conclusie1 van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Gérard en Oosterbosch.

Nr. 312
1° KAMER - 3 juni 2005

1º BENELUX — VERDRAGSBEPALINGEN – ART. 1, VIERDE LID EENVORMIGE
BENELUXWET BETREFFENDE DE DWANGSOM - WACHTTERMIJN - AARD - VERLENGING –
VOORWAARDE.
2º DWANGSOM - ART. 1, VIERDE LID EENVORMIGE BENELUXWET
BETREFFENDE DE DWANGSOM - WACHTTERMIJN - AARD - VERLENGING –
VOORWAARDE.
1º en 2° De in artikel 1, vierde lid van de Eenvormige Beneluxwet betreffende de
dwangsom bedoelde termijn is naar zijn aard geen termijn die moet worden beschouwd
als een procesrechtelijke termijn die beheerst wordt door het nationale recht van elk der
lidstaten; hij wordt niet zonder meer verlengd tot de eerstvolgende werkdag wanneer hij

1 Het O.M. stelde vast dat het middel gericht was tegen een reden van het bestreden arrest, namelijk
een uiteenzetting van de rechters om te illustreren hoe eiseres volgens hen de werkwijze had kunnen
verbeteren die zij trouwens al in een andere reden onwettig bevonden hadden, en was bijgevolg van
oordeel dat de bestreden reden ten overvloede was gegeven en dat het middel dus niet-ontvankelijk
was.
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vervalt op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag 1. (Artt. 53 en 1358bis,
vierde lid Ger.W.)
(POLYGON INSURANCE COMPANY LIMITED T. H. e.a.)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 juli 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Het Hof heeft op 11 december 2003 een prejudiciële vraag gesteld aan het Benelux-Gerechtshof. Het Benelux-Gerechtshof heeft die vraag op 16 december
2004 beantwoord.
Verweerders hebben na het arrest van het Benelux-Gerechtshof een nota neergelegd.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 23 tot 26, 47, in het bijzonder 2°, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 793, 1385bis, inzonderheid 3de en 4de lid, 1385quater, 1395 en 1498 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1, alinea’s 3 en 4 van de eenvormige wet betreffende de dwangsom, annex aan
het Benelux Verdrag van 26 november 1973, goedgekeurd door de Belgische wet van 31
januari 1980;
- artikel 43 van het Verdrag tussen lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken, getekend te Brussel op 27 september 1968 en goedgekeurd
door de Belgische wet van 13 januari 1971;
- artikel 49 van de verordening (E.G.) 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.
Aangevochten beslissingen
Na te hebben vastgesteld dat: “bij exploot van 6 juli 2000 lieten (verweerders) … eiseres dagvaarden in kort geding – op verkorte termijn – voor de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge … (en dat: ) Bij de beslissing van 13 juli 2000 (willigde de Voorzitter de aanvraag van de verweerders in) en besliste o.m. als volgt: ‘veroordelen (eiseres), vennootschap naar vreemd recht, verzekeringsmaatschappij, met zetel te Guernsey, 4HY, Le Marchandstreet, Saint Peter Port, PO Box 225, binnen de 24 uur vanaf
heden over te gaan tot afgifte aan eiseres of elk van hen afzonderlijk van de verzekeringspolis die de risico’s dekt van de Royal Jordanian Falcons, alsmede de afgifte van de verzekeringspolis die meer bepaald de risico’s van de Royal Jordanian Falcons dekte op het
ogenblik van de luchtvaartshow te Oostende op 26 juli 1997. Veroordelen (eiseres), voornoemd, eveneens om, binnen de 24 uur vanaf heden over te gaan tot mededeling van alle
nodige en nuttige gegevens, identiteiten en coördinaten van alle verzekeraars, medeverze1 Benelux Hof, 16 dec. 2004, A 2004/1/11, Jur., 70.
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keraars dan wel onderverzekeraars van de Royal Jordanian Falcons, en tevens van alle
verzekeraars van de Royal Jordanian Falcons, die de risico’s dekten tijdens de luchtvaartshow te Oostende op 26 juli 1997; veroordelen (eiseres) om aan (verweerders), vanaf 12
uur na de betekening van deze beschikking, een dwangsom van twintig miljoen
(20.000.000) frank te betalen per dag vertraging om aan voormeld bevel te voldoen; onderhavige beschikking is, ingevolge artikel 1039 Gerechtelijk Wetboek, bij voorraad uitvoerbaar’; deze beschikking werd betekend op vrijdag 14 juli 2000 te 18 uur, per aangetekende zending, overeenkomstig het verdrag van 15 november 1965 van ’s Gravenshage
en is inmiddels definitief …; de beschikking van de dwangsomrechter werd door (eiseres)
pas ten uitvoer gelegd, door overlegging van de volledige polis, op 17 juli 2000; de
dwangsomrechter heeft in de beschikking van 13 juli 2000 een wachttermijn bepaald, met
name beschikte (eiseres) over 12 uur vanaf de betekening om aan het rechterlijk bevel tot
afgifte van de polis te voldoen”,
zegt het arrest, bij bevestiging van het beroepen vonnis, “(…) voor recht dat de dwangsom opgelegd bij beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brugge, zetelend in kortgeding, dd. 13 juli 2000, definitief bepaald wordt op twee dagen,
of zijnde thans 991.574,10 euro en veroordeelt dienvolgens eiseres om aan verweerders te
betalen een dwangsom waarvan het bedrag definitief bepaald is op 991.574,10 euro”.
Het arrest steunt die beslissing op volgende motieven:
“Ook al zou de termijn bepaald in art. 1385bis, al. 4 Gerechtelijk Wetboek een wachttermijn zijn, dan nog zou hij mede geregeerd zijn door art. 49 Gerechtelijk Wetboek dat
de rechter toelaat de termijn zelf te bepalen, tenzij de wet dit verhindert en art. 51 Gerechtelijk Wetboek dat de rechter de mogelijkheid biedt de termijnen te verkorten. Door te bepalen dat de afgifte diende te geschieden binnen de 24 uur vanaf de datum der beschikking en de dwangsom verbeurd werd binnen de 12 uur na de betekening a rato van het bedrag van 495.787,05 euro per dag, heeft de voorzitter – zo de bepalingen van art. 48 e.v.
Gerechtelijk Wetboek mochten toepasselijk zijn – impliciet doch duidelijk de bepalingen
van art. 52 en 53 Gerechtelijk Wetboek ter zijde geschoven en zelf de termijn vastgesteld
… Meteen volgt hieruit dat de ‘afgifte’ om te voldoen aan de beschikking van 13.07.2000
laattijdig geschiedde”.
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt: “De dwangsom kan niet worden
verbeurd vóór de betekening van de uitspraak waarbij zij is vastgesteld” (derde lid). “De
rechter kan bepalen dat de veroordeelde pas na verloop van een zekere termijn de dwangsom zal kunnen verbeuren” (vierde lid).
De betekening van het vonnis wordt geregeld door artikel 47, 2° van het Gerechtelijk
Wetboek, dat bepaalt: “Geen betekening mag worden gedaan: … 2° op zaterdag, zondag
of een wettelijke feestdag, behalve in spoedeisende gevallen en met verlof van de vrederechter, wanneer het een dagvaarding betreft in een zaak die voor hem moet worden gebracht, met verlof van de rechter die machtiging heeft verleend voor de akte wanneer het
een akte betreft waartoe voorafgaande machtiging is vereist, en in alle andere gevallen
met verlof van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg”.
Het volgt uit de hoger geciteerde bepalingen dat (a) de termijn toegekend door de rechter op grond van artikel 1385bis, vierde lid geen aanvang kan nemen dan vanaf de betekening van de beslissing die de dwangsom oplegde, en dat (b), zoals het bestreden arrest impliciet toegeeft, deze termijn een proceduretermijn is die geregeld wordt door de artikelen
48 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, en in het bijzonder door artikel 53, volgens
hetwelk: “De vervaldag (is) in de termijn begrepen. Is die dag echter een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst op de eerstvolgende
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werkdag”.
Dienvolgens, tenzij de rechter die de dwangsom uitspreekt beslist dat de door de begunstigde van de dwangsom beweerde aangetoonde urgentie, rechtvaardigt dat aan deze partij
toelating zou worden verleend om de veroordelende beslissing te betekenen op een zaterdag, een zondag of een feestdag, dan wel rechtvaardigt dat afgeweken zou moeten worden
van artikel 53 Gerechtelijk Wetboek ingeval de termijn bepaald door de rechter, die een
aanvang neemt vanaf de betekening, af zou lopen op een van deze dagen, de termijn bepaald op grond van artikel 1385bis, vierde lid geen aanvang kan nemen, noch kan aflopen,
op een zaterdag, een zondag of op een wettelijke feestdag. Indien de termijn zou aflopen
op zulk een dag, wordt hij verplaatst naar de eerstvolgende werkdag, ingevolge artikel 53
Gerechtelijk Wetboek.
De beslissing om, op grond van artikel 1385bis, vierde lid Gerechtelijk Wetboek, aan
de veroordeelde een termijn vanaf de betekening toe te kennen, impliceert in de ogen van
de rechter die de dwangsom heeft uitgesproken, dat de schuldeiser van de veroordeling
niet heeft kunnen aantonen dat er een urgentie voorhanden is die rechtvaardigt dat de
dwangsom zou lopen vanaf de betekening. Daartegenover houdt deze beslissing geenszins
in dat de rechter de door hem bepaalde termijn heeft willen laten ontsnappen aan de regel
van gemeen recht zoals voorzien in artikel 53 Gerechtelijk Wetboek.
Door te beslissen dat: “door te bepalen dat de afgifte diende te geschieden binnen de 24
uur vanaf de datum der beschikking en de dwangsom verbeurd werd binnen de 12 uur na
de betekening a rato van het bedrag van 495.787,05 Euro per dag, heeft de voorzitter – zo
de bepalingen van artikel 48 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek toepasselijk
mochten zijn – impliciet doch duidelijk de bepalingen van de artikelen 52 en 53 van het
Gerechtelijk Wetboek ter zijde geschoven en zelf de termijn vastgesteld”, schendt het arrest de bepalingen 47, in het bijzonder 2°, 48, 49, 50, 51, 52, 53 en 1385bis, in het bijzonder derde en vierde lid van het Gerechtelijk Wetboek, zijnde bepalingen waaruit voortvloeit dat wanneer de rechter een termijn toestaat aan de veroordeelde door toepassing
van artikel 1385bis, derde en vierde lid zonder expliciet de werking van artikel 53 van het
Gerechtelijk Wetboek uit te sluiten, de vervaldag van deze termijn verplaatst wordt naar
de eerstvolgende werkdag indien deze zou eindigen op een zaterdag of een zondag
(schending van de hierboven genoemde wetsbepalingen, en, voor zover als nodig, schending van artikel 1, alinea’s 3 en 4 van de eenvormige wet betreffende de dwangsom, annex van het Benelux Verdrag van 26 november 1973, goedgekeurd door de Belgische wet
van 31 januari 1980).

(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, luidens artikel 1385bis, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek, de dwangsom niet kan worden verbeurd vóór de betekening van de uitspraak waarbij zij is vastgesteld;
Dat, krachtens het vierde lid van dit artikel, de dwangsomrechter kan bepalen
dat de veroordeelde de dwangsom pas na verloop van een zekere tijd zal kunnen
verbeuren;
Dat deze termijn eerst begint te lopen op het moment van de betekening van de
uitspraak waarbij de dwangsom is bepaald;
Overwegende dat, luidens artikel 47, 2° van het Gerechtelijk Wetboek, geen
betekening mag worden gedaan op zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag,
behalve in spoedeisende gevallen en met verlof van de bevoegde rechter; dat,
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krachtens artikel 48, de termijnen voor het verrichten van de proceshandelingen
zijn onderworpen aan de navolgende bepalingen van het hoofdstuk “betekening
en kennisgeving”, tenzij de wet anders bepaalt; dat, luidens artikel 49, de wet de
termijnen bepaalt en de rechter ze enkel mag vaststellen indien de wet hem dit
veroorlooft;
Dat, luidens artikel 53, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, de vervaldag
in de termijn is inbegrepen; dat het tweede lid van dit artikel bepaalt dat wanneer
de vervaldag valt op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, hij verplaatst wordt naar de eerstvolgende werkdag;
Overwegende dat artikel 1385bis, vierde lid van het Gerechtelijk Wetboek
overeenstemt met artikel 1, vierde lid van de Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom;
Overwegende dat het Benelux-Gerechtshof in het dictum van zijn arrest van 16
december 2004 gezegd heeft voor recht: “De in artikel 1, lid 4 van de Eenvormige Wet betreffende de dwangsom bedoelde termijn is naar zijn aard geen termijn
die moet worden beschouwd als een procesrechtelijke termijn die beheerst wordt
door het nationaal recht van elk der lidstaten. Die termijn wordt niet zonder meer
verlengd tot de eerstvolgende werkdag wanneer hij vervalt op een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag”;
Overwegende dat het Benelux-Gerechtshof in zijn arrest heeft gezegd dat de
niet-naleving van de hoofdveroordeling door de schuldenaar van de dwangsom
een feitelijke situatie is en niet gelijk te stellen met een formele procesrechtelijke
handeling waarmee onder andere een geding wordt ingeleid of voortgezet of
waardoor een rechterlijke beslissing wordt uitgevoerd;
Dat het verder heeft gezegd dat de dwangsomrechter die een als in artikel 1, lid
4 Eenvormige Wet bedoelde respijttermijn toestaat, kan preciseren of die respijttermijn al dan niet enkel werkdagen omvat, waarbij hij ook ermee rekening kan
houden of de hoofdveroordeling kan worden nagekomen op een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag; dat de dwangsomrechter nauwkeurig moet bepalen of de opgelegde respijttermijn al dan niet moet worden verlengd indien hij
vervalt op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag; dat wanneer de
dwangsomrechter dit niet doet en niet voorziet in de verlenging, er dan geen verlenging is;
Overwegende dat eiser er in het onderdeel er van uitgaat dat wanneer de rechter aan de veroordeelde een termijn toestaat door toepassing van artikel 1385bis,
derde en vierde lid zonder expliciet de werking van artikel 53 Gerechtelijk Wetboek uit te sluiten, de vervaldag van deze termijn verplaatst wordt naar de eerstvolgende werkdag indien deze zou eindigen op een zaterdag of een zondag;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
2. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven werden verworpen in het arrest van 11
december 2003;
3. Vordering tot bindendverklaring
Overwegende dat de verwerping van het cassatieberoep alle belang ontneemt
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aan de vordering tot bindendverklaring;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
3 juni 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de
h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Kirkpatrick en Geinger.

Nr. 313
1° KAMER - 3 juni 2005

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - KEUZE – BEVOEGDHEID.
2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - BEOORDELING DOOR DE
RECHTER – GRENZEN.
3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - MEERWAARDE - BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER.
1º De keuze van de gepaste herstelmaatregel komt aan de bevoegde overheid en niet aan
de rechter toe1. (Art. 149, §1, eerste lid Decr. Vl. R. 18 mei 1999)
2º Krachtens artikel 159 van de Grondwet behoort het tot de bevoegdheid van de rechter
om de vordering, bedoeld in artikel 149 Stedenbouwdecreet 1999 op haar externe en
interne wettigheid te toetsen en te onderzoeken of ze strookt met de wet, dan wel of ze
op machtsoverschrijding of machtsafwending berust; de rechter moet meer bepaald
nagaan of de beslissing van het bevoegde bestuur om een bepaalde herstelmaatregel te
vorderen, uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen en hij
moet deze vordering zonder gevolg laten wanneer mocht blijken dat deze vordering
steunt op motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een opvatting van
de ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is, doch het behoort hem niet de
opportuniteit van de gevorderde maatregel te beoordelen 2; hij is verplicht hem in te
willigen indien hij met de wet strookt; de wet laat hem niet toe te onderzoeken of een
andere dan de gevorderde maatregel toelaatbaar was. (Art. 149, §1, eerste lid Decr. Vl.
R. 18 mei 1999)
3º Wanneer geen vordering betreffende de meerwaarde voor hem aanhangig is, kan de
rechter die herstelmaatregel niet ambtshalve bevelen. (Art. 149, §1, eerste lid Decr. Vl. R.
18 mei 1999)
1 Artikel 149, §1, eerste lid Stedenbouwdecreet 1999 werd gewijzigd door artikel 8, 1° Decr. Vl.
Parl. van 4 juni 2003, houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie
van de ruimtelijke ordening, wat het handhavingsbeleid betreft, dat in werking trad op 22 aug. 2003.
(B.S. 22 aug. 2003)
2 Cass., 15 juni 2004, A.R. P.04.0237.N, nr. 323, met concl. A.G. DE SWAEF, 12 okt. 2004, A.R.
P.04.0476.N, nr. 473 en 3 nov. 2004, A.R. P.04.0730.F, nr.526
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(J. T. D.)

ARREST

(A.R. C.04.0029.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 september 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
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 15 van het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten
en politieke rechten, opgemaakt te New York en goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981;
- artikel 7 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, gesloten te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet
van 13 mei 1955;
- de artikelen 12 en 14 van de Grondwet;
- artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 2 en 100 van het Strafwetboek;
- de artikelen 99, 146, derde en vierde lid, 149, §1 en 151 van het decreet van het
Vlaamse Parlement van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening
(het artikel 99 gewijzigd bij de decreten van 13 juli 2001 en 26 april 2000, het artikel 146,
derde en vierde lid, toegevoegd door het decreet van 4 juni 2003, het artikel 149, §1 gewijzigd bij het decreet van 4 juni 2003).
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest veroordeelt eiser om het perceel gelegen te Heusden-Zolder (Bolderberg), aan de L. Hoelenstraat, 68, en kadastraal gekend onder vierde afdeling, Sectie
D, nrs. 690 p-r, 688 a en 691 ca, te herstellen in zijn oorspronkelijke toestand, d.i. de wederrechtelijk verbouwde woning alsmede de houten berging, de grondbedekking rond de
woning, de toegangsweg tot de woning en de omheining van afsluitdraad met het ijzeren
tuinhekken te verwijderen binnen een termijn van één jaar vanaf de datum van onderhavig
arrest, zich hierbij gedragende naar alle verplichtingen hem hierbij door de wet opgelegd.
Het bestreden arrest zegt tevens voor recht dat, bij gebreke hieraan te voldoen binnen
voormelde termijn, eiser mits betekening van het bestreden arrest een dwangsom zal verbeuren van 100 euro per dag vertraging vanaf het verstrijken van deze termijn en het
machtigt verweerder om, bij gebreke van eiser hieraan te voldoen binnen de gestelde termijn, tot uitvoering van het herstel van de plaats in zijn oorspronkelijke toestand over te
gaan en om alle van de plaats afkomstige materialen en voorwerpen te verkopen, te vervoeren, op te slaan en/of te vernietigen op een door hem gekozen plaats en dit op kosten
van eiser, deze kosten invorderbaar zijnde op enkel vertoon van de rekeningen, op de volgende gronden:
Verweerder heeft de wederrechtelijke oprichting, aanleg en/of instandhouding door eiser van volgende werken en constructies op zijn voormelde eigendom ten grondslag van
zijn eis gelegd: "-... een woning met afmetingen van ongeveer 12m x 13m, zonder verdie-
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ping, in metselwerk met crepi-afwerking en bedekt met een zadeldak, -... een houten berging met afmetingen van ongeveer 2m x 2m, gelegen achter de woning, -... een grondbedekking in asfalt rond de woning met een breedte van ongeveer 2m, -... een toegangsweg
op perceel sectie D nr. 688a naar de woning met ontbossing van een strook bos op dit perceel, -... omheining van het perceel "met afsluitingsdraad en ijzeren toegangshek". Het beweerde wederrechtelijk karakter heeft verweerder laten steunen op art. 42, 43 en 66 van
het decreet betreffende de ruimtelijke ordening zoals gecoördineerd op 22 oktober 1996,
thans art. 99 en 146 van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de organisatie van de
ruimtelijke ordening (D.R.O.) Hij vordert het herstel van de plaats in de vorige toestand
met toepassing van art. 70 van hetzelfde decreet, thans art. 151 D.R.O.
Eiser betwist niet dat hij voor de gevraagde werken geen bouwvergunning aanvroeg,
laat staan verkreeg. Hij voert wel aan dat sommige constructies niet door hem of voor
hem maar door zijn rechtsvoorgangers werden gebouwd. Daaraan staat evenwel niet in de
weg dat verweerder afdoende heeft bewezen dat eiser alle voormelde werken in stand
heeft gehouden en nog in stand houdt. Eiser laat evenwel gelden dat sommige constructies, met name de woning, de houten berging, de omheining met ijzeren afsluitdraad en
het ijzeren toegangshek, verwezenlijkt werden vóór de inwerkingtreding van de (oude)
stedenbouwwet (1962) zodat aan de bouw noch aan de instandhouding daarvan een wederrechtelijk karakter zou kleven. Wat het woonhuis (chalet) betreft wordt door verweerder niet meer betwist dat een eerste constructie werd gebouwd geruime tijd vóór 1962. Hij
laat evenwel gelden dat de oorspronkelijke constructie na 1962 zodanig werd verbouwd
dat de bebouwde oppervlakte meer dan verdubbelde zonder dat hiervoor de vereiste stedenbouwkundige vergunning werd verkregen. Deze bewering wordt door verweerder ook
afdoende bewezen. Uit de regularisatieaanvraag van de rechtsvoorganger van eiser, met
name A.L., in 1974, het daarbij horend fotomateriaal alsook uit de kadastrale schetsen uit
dezelfde periode blijkt dat het toenmalig weekendhuisje niet alleen een volledig ander uitzicht had dan de actuele constructie maar bovendien slechts een oppervlakte had van
64,50 m², terwijl deze thans 169 m² bedraagt. Uit de eigen verklaringen van eiser en van
zijn vader in het strafdossier blijkt trouwens dat zij zelf verbouwings- en uitbreidingswerken hebben uitgevoerd, inzonderheid door het leggen van een nieuw dak waarvoor ter ondersteuning van het dak en ter verfraaiing zowel aan de voor- als aan de achterkant van
het gebouw pilasters met bogen werden bijgebouwd. Volgens de verklaring van de vader
van eiser werden deze werken slechts beëindigd in 1985. Wat de asfaltverharding rond het
weekendhuis, de houten berging, de afsluiting, het ijzeren hek en de toegangsweg betreft,
wordt met de eerste rechter vastgesteld dat op het fotomateriaal van 1974 hiervan geen
spoor te vinden is. Volgens de verklaring van de vader van eiser, afgelegd in het strafonderzoek in 1986, werd de bosweg aangelegd om toegang te verlenen aan de buren G.-F.
en werden daarvoor bomen gerooid. Hij heeft toegegeven in maart-april 1985 zelf de weg
te hebben geëffend en zuiver te hebben gemaakt. In dezelfde verklaring zegde hij ook nog
een gedeelte van de afsluiting te moeten vervangen. Op die wijze levert verweerder ook
het afdoende bewijs dat deze werken werden uitgevoerd na 1962 en zonder stedenbouwkundige vergunning, waaruit de wederrechtelijke oprichting, minstens wederrechtelijke
instandhouding af te leiden is. De vaststelling dat in een akte van notaris J. S. van 1 april
1949 sprake is van een gedeeltelijke bestaande en nog aan te leggen omheining, noch het
feit dat het perceel in 1979 in een natuurgebied werd ondergebracht staan de voormelde
bewijsvoering in de weg. De stedenbouwkundige inbreuken van eiser blijven dan ook in
de door de eerste rechter aangehouden mate bewezen.
Eiser houdt voor dat de eis van verweerder, niettegenstaande de voormelde feiten, niet
toewijsbaar is omdat de herstelvordering onrechtmatig is wegens strijdigheid met de interne en de externe wettigheid en indruist tegen de beginselen van behoorlijk bestuur. Verweerder betwist deze aantijgingen en herhaalt als verweer de desbetreffende redengeving
van het vonnis a quo. Verweerder heeft, zoals voormeld, de herstelvordering laten steunen
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op art. 70 van het decreet van 22 oktober 1996, thans art. 151 D.R.O. Daarbij heeft de gemachtigde ambtenaar conform de wet gebruik gemaakt van de gemeenrechtelijke eis voor
de civiele rechter... Met betrekking tot de interne wettigheid van de vordering van verweerder sluit het hof van beroep zich aan bij de pertinente redengeving van de eerste rechter en maakt deze tot de zijne. Het behoort de rechter niet de opportuniteit van het beleid
van de overheid te beoordelen. Het rechterlijk toezicht op de beslissing van de administratieve overheid is slechts marginaal en vermag de overheidsbeslissing slechts te toetsen aan
de kennelijke onredelijkheid. Ook ten aanzien van deze kwestie is de redengeving en de
beslissing van de eerste rechter accuraat. De hiertegen door eiser aangevoerde grieven
doen niet besluiten tot de wijziging daarvan. Eiser houdt voor dat de gevorderde afbraak
onevenredig is met de overlast die de bebouwing voor de ruimtelijke ordening veroorzaakt. Deze bewering overtuigt evenwel niet. Niet alleen staan de stedenbouwkundige inbreuken vast maar het voortbestaan van deze wederrechtelijke toestand heeft wel degelijk
een belangrijke weerslag op de goede ruimtelijke ordening. Het terrein is immers sedert
de goedkeuring van het gewestplan Hasselt-Genk bij koninklijk besluit van 3 april 1979
gelegen in een natuurgebied. Het behoud, de bescherming en het herstel van de natuurlijke omgeving komt onverenigbaar voor met het behoud van de wederrechtelijke constructies en terreinaanleg. De maatregel, die het herstel van het natuurgebied beoogt, is dan
ook niet onevenredig met de houding die, volgens eiser, wordt aangenomen tegenover naburige, beweerdelijk zonevreemde constructies, het bestaan van een bebouwing ter plaatse
van vóór de inwerkingtreding van de stedenbouwwet of met de bewoning van de chalet en
de domiciliëring van de bewoners...
Eiser houdt ten slotte voor dat de gevorderde, volledige afbraak van de chalet niet te
verantwoorden is omdat hij gerechtigd zou zijn de toestand te herstellen zoals die bestond
vóór de inwerkingtreding van de stedenbouwwet van 1962, toen er ter plaatse reeds een
constructie aanwezig was. Het te bevelen herstel van de plaats in de vorige toestand (art.
70, voormeld, thans art. 151 D.R.O.) dringt zich op van zodra het nodig is om de gevolgen
van de inbreuk te doen ophouden. Het herstel in de vorige staat betekent dus niet noodzakelijk dat de plaats moet hersteld worden in de identieke materiële toestand die vóór de
stedenbouwkundige inbreuk bestond. Dit herstel kan ook inhouden dat de illegale constructies volledig of gedeeltelijk moeten worden afgebroken ook al stond vóór de stedenbouwkundige inbreuk reeds één of andere constructie. Te dezen is het wegens de aard van
de constructie en de wijze waarop de verbouwings- en uitbreidingswerken werden uitgevoerd, niet aannemelijk gemaakt, zoals de eerste rechter terecht constateerde, dat het mogelijk zou zijn de wederrechtelijk uitgevoerde verbouwings- en uitbreidingswerken te verwijderen en dan de voorafbestaande constructie intact te bewaren. De gevorderde modaliteiten van de herstelvordering zijn noodzakelijk om de wederrechtelijke gevolgen van de
stedenbouwkundige inbreuken ongedaan te maken.
Grieven
1. Eerste onderdeel
Aan het artikel 146 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening werden door het decreet van 4 juni 2003 een derde en vierde lid toegevoegd. Het derde lid luidt als volgt:
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 voor zover ze
geen ernstige inbreuk vormen op de essentiële stedenbouwkundige voorschriften inzake
de bestemming krachtens het ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg.
Volgens het vierde lid worden onder de ruimtelijk kwetsbare gebieden ondermeer ver-
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staan de natuurgebieden.
Eiser voerde aan dat sommige constructies niet door of voor hem maar door zijn rechtsvoorgangers werden gebouwd. Volgens het bestreden arrest belet dit niet dat verweerder
afdoende heeft bewezen dat eiser alle voormelde werken in stand heeft gehouden en nog
in stand houdt en volgens het bestreden arrest blijven de stedenbouwkundige inbreuken
van eiser in de door de eerste rechter aangehouden mate bewezen. De eerste rechter verklaarde bewezen dat eiser, die sedert 3 december 1982 eigenaar is geworden van het voornoemde goed, deze wederrechtelijk uitgevoerde bouwwerken (heeft) in stand gehouden.
Ingevolge het derde en vierde lid van het artikel 146 van het decreet van 18 mei 1999,
toegevoegd door het decreet van 4 juni 2003, is het instandhouden echter niet meer strafbaar tenzij in de drie gevallen opgesomd in het derde lid van het artikel 146 zoals toegevoegd door het decreet van 4 juni 2003.
Dit decreet is krachtens zijn artikel 12 in werking getreden op de datum van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad, zijnde op 22 augustus 2003.
De zaak werd voor de appèlrechters behandeld op 26 mei 2003 en het arrest werd uitgesproken op 2 september 2003 maar de appèlrechters beoordeelden het beweerde wederrechtelijk karakter van het instandhouden op grond van het artikel 146 van het decreet van
18 mei 1999 zonder rekening te houden met het derde en vierde lid die aan dit artikel werden toegevoegd door het decreet van 4 juni 2003.
De appèlrechters stelden weliswaar vast dat het terrein van eiser sedert de goedkeuring
van het gewestplan Hasselt-Genk bij koninklijk besluit van 3 april 1979 gelegen is in een
natuurgebied maar ingevolge het artikel 146, derde lid van het decreet van 18 mei 1999,
zoals gewijzigd door het decreet van 4 juni 2003, is het instandhouden van bouwovertredingen enkel strafbaar in een ruimtelijk kwetsbaar gebied, zoals natuurgebied, wanneer
het perceel waarop de bouwovertreding werd begaan, reeds deel maakte van een kwetsbaar gebied op het ogenblik dat de overtreding werd begaan hetgeen door de appèlrechters
niet onderzocht werd. In het licht van de discussies zoals die voor de appèlrechters gevoerd werden tussen partijen, werd in het bestreden arrest beslist dat verweerder het afdoende bewijs levert dat deze werken werden uitgevoerd na 1962 en zonder stedenbouwkundige vergunning, waaruit de wederrechtelijke oprichting, minstens wederrechtelijke
instandhouding af te leiden is. De appèlrechters onderzochten echter niet of alle werken
werden uitgevoerd na de goedkeuring van het gewestplan Hasselt-Genk bij koninklijk besluit van 3 april 1979 en zij beslisten evenmin dat verweerder het afdoende bewijs levert
dat deze werken werden uitgevoerd na 3 april 1979.
De appèlrechters onderzochten evenmin of de bouwovertredingen een onaanvaardbare
stedenbouwkundige hinder veroorzaken voor de omwonenden of dat de bouwovertredingen geen ernstige inbreuk vormen op de essentiële stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming krachtens het ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg in de zin
van het artikel 146, derde lid van het decreet van 18 mei 1999 zoals gewijzigd door het
decreet van 4 juni 2003. Zij stelden louter vast dat het voortbestaan van deze wederrechtelijke toestand wel degelijk een belangrijke weerslag (heeft) op de goede ruimtelijke ordening en dat het behoud, de bescherming en het herstel van de natuurlijke omgeving onverenigbaar voor(komt) met het behoud van de wederrechtelijke constructies en terreinaanleg
hetgeen echter niet gelijkstaat met onaanvaardbare stedenbouwkundige hinder voor de
omwonenden en waardoor de appèlrechters evenmin beslisten dat het gaat om een ernstige inbreuk op de essentiële stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming
krachtens het gewestplan vermits een schending van de bestemming van het gewestplan
(natuurgebied) niet noodzakelijk een overtreding is van een "essentieel stedenbouwkundig
voorschrift" in de zin van het artikel 146, derde lid van het decreet van 18 mei 1999, zoals
gewijzigd door het decreet van 4 juni 2003.
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De appèlrechters hebben bijgevolg het beweerd wederrechtelijk karakter van het instandhouden der bouwovertredingen onderzocht op grond van het artikel 146 van het decreet van 18 mei 1999, vóór de wijziging door het decreet van 4 juni 2003 zonder rekening te houden met het derde en vierde lid toegevoegd aan dit artikel door het decreet van
4 juni 2003. Het artikel 146, derde en vierde lid van het decreet van 18 mei 1999, zoals
gewijzigd door het decreet van 4 juni 2003, is echter van openbare orde vermits het in de
door dit
artikel bepaalde gevallen de strafsancties opheft voor het instandhouden van bouwovertredingen. De appèlrechters waren derhalve verplicht, met eerbiediging van het recht van
verdediging van partijen, het beweerd wederrechtelijk karakter van de instandhouding van
bouwovertredingen te onderzoeken in het licht van het artikel 146, derde en vierde lid van
het decreet van 18 mei 1999, zoals gewijzigd door het decreet van 4 juni 2003 vermits dit
artikel in werking getreden was op 22 augustus 2003, dus vóór de uitspraak van het bestreden arrest. De schending van dit artikel kan bovendien voor het eerst in cassatie worden aangevoerd vermits het van openbare orde is.
Hieruit volgt dat het arrest artikel 146, derde en vierde lid van het decreet van 18 mei
1999, zoals gewijzigd door het decreet van 4 juni 2003 schendt.
In de gevallen waarin het nieuwe artikel 146, derde en vierde lid van het decreet van 18
mei 1999, zoals gewijzigd door het decreet van 4 juni 2003, het instandhouden van bouwovertredingen decriminaliseert, dient de rechter dit nieuwe artikel ook toe te passen op feiten gepleegd toen het instandhouden van die bouwovertredingen nog wel strafbaar was
vermits het nieuwe artikel 146, derde en vierde lid, het oogmerk heeft de strafuitsluitingsgrond ook van toepassing te maken op de voorheen gepleegde misdrijven zodat het bestreden arrest in ieder geval ten onrechte nagelaten heeft om, met eerbiediging van het
recht van verdediging van partijen, het beweerd wederrechtelijk karakter van de instandhouding van bouwovertredingen te onderzoeken in het licht van het nieuwe artikel 146,
derde en vierde lid van het decreet van 18 mei 1999, zoals gewijzigd door het decreet van
4 juni 2003 (schending van de artikelen 15 BUPO, 7 E.V.R.M., 12 en 14 van de Grondwet, 2 en 100 van het Strafwetboek en 146, derde en vierde lid van het decreet van 18 mei
1999, zoals gewijzigd door het decreet van 4 juni 2003). Zonder dit onderzoek kon het bestreden arrest bovendien niet op wettelijke wijze de bestreden herstelmaatregel bevelen
vermits de vordering tot het opleggen van een herstelmaatregel het lot volgt van de strafvordering zodat geen herstelmaatregel kon bevolen worden lastens eiser wegens het instandhouden van bouwovertredingen wanneer dit niet meer strafbaar is ingevolge het artikel 146, derde en vierde lid van het decreet van 18 mei 1999, zoals gewijzigd door het decreet van 4 juni 2003. Hieruit volgt dat het bestreden arrest de artikelen 99, 146, derde en
vierde lid, 149, §1 en 151 van het decreet van 18 mei 1999 schendt (de artikelen 146, derde en vierde lid en 149, §1, zoals gewijzigd bij het decreet van 4 juni 2003).
2. Tweede onderdeel
Het artikel 149, §1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening werd bij het decreet van 4 juni 2003 vervangen als volgt:
"§1. Naast de straf kan de rechtbank bevelen de plaats in de oorspronkelijke toestand te
herstellen of het strijdige gebruik te staken, en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren en/of een geldsom te betalen gelijk aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf
heeft verkregen. Dit gebeurt op vordering van de stedenbouwkundig inspecteur of van het
College van burgemeester en schepenen op wier grondgebied de werken, handelingen of
wijzigingen, bedoeld in artikel 146, werden uitgevoerd. Indien deze inbreuken dateren van
voor 1 mei 2000 is voorafgaand een eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid vereist. Het eensluidende advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid moet
worden verleend binnen 60 dagen na de aangetekende adviesaanvraag. Wanneer de Hoge
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Raad voor het Herstelbeleid geen eensluidend advies heeft verleend binnen de gestelde
termijn, mag aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan. 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. Indien de vorderingen van de stedenbouwkundige inspecteur en van het College van burgemeester en schepenen niet overeenstemmen, heeft
de vordering van eerstgenoemde voorrang. De rechtbank bepaalt een termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregelen en, op vordering van de stedenbouwkundige inspecteur
of het College van burgemeester en schepenen, een dwangsom per dag vertraging in de
tenuitvoerlegging van de herstelmaatregelen".
Ingevolge het artikel 149, §1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie
van de ruimtelijke ordening, vóór de wijziging bij het decreet van 4 juni 2003, diende de
rechtbank, op vordering van de stedenbouwkundige inspecteur, het herstel van de plaats in
de oorspronkelijke toestand te bevelen en kon de rechtbank die herstelmaatregel slechts
afwijzen wanneer die onwettig of kennelijk onredelijk was of een andere maatregel noodzakelijk was.
Ingevolge het artikel 149, §1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie
van de ruimtelijke ordening, zoals gewijzigd door het decreet van 4 juni 2003, kan de
rechtbank bevelen de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen. De rechtbank kan
ingevolge het gewijzigde artikel 149, §1, de herstelmaatregel bijgevolg afwijzen, niet alleen wanneer die onwettig of kennelijk onredelijk is of een andere maatregel noodzakelijk
is maar ook wanneer de rechtbank van oordeel is dat een andere maatregel in redelijkheid
toelaatbaar is op grond van ondermeer de aard van de overtreding, de omvang en de aantasting van de goede ruimtelijke ordening en het voordeel dat voor de ruimtelijke ordening ontstaat door het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand tegenover de
last die daaruit voortvloeit voor de overtreder.
Het nieuwe artikel 149, §1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie
van de ruimtelijke ordening, zoals gewijzigd door het decreet van 4 juni 2003, trad krachtens het artikel 12 van het decreet van 4 juni 2003 in werking op de datum en zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad, zijnde op 22 augustus 2003.
De zaak werd voor de appèlrechters behandeld ter terechtzitting van 26 mei 2003 en het
arrest werd uitgesproken op 2 september 2003 maar de appèlrechters hebben de gevorderde herstelmaatregel beoordeeld op grond van het oude artikel 149, §1 van het decreet van
18 mei 1999.
In zijn appèlconclusie had eiser nochtans reeds aangevoerd dat er een onevenredigheid
bestond tussen de aangevoerde middelen, zijnde de gevorderde herstelmaatregel, en het
beoogde doel. Eiser stelde:
- de kwestieuze woning werd reeds in 1934 opgericht en dus lang voor de inwerkingtreding van de Stedenbouwwet;
- dit impliceert dat er reeds in 1934 privé-bewoning was in deze zone;
- de langsliggende percelen bevatten ook woonhuizen en weekendverblijven, die volgens het huidige gewestplan evenzeer zonevreemd zijn. Deze bebouwingen werden wel
vergund dan wel gedoogd;
- de betreffende zone werd slechts in het jaar 1979 bestemd als natuurgebied;
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- de vader van eiser is zonder enig probleem reeds sedert 1982 gedomicilieerd op het
adres in kwestie en aldaar ingeschreven in het bevolkingsregister ten titel van woon- en
verblijfplaats (appèlconclusie van eiser p. 9).
Eiser voerde aan dat het geheel van deze elementen zeker voldoende is om de onverenigbaarheid van de herstelvordering aan te tonen zodat verweerder dan ook bezwaarlijk
kan blijven volhouden dat volledige afbraak noodzakelijk is, gezien de bebouwing geen
bijkomende overlast bezorgt (appèlconclusie eiser, p. 9).
Door te oordelen dat het rechterlijk toezicht slechts marginaal is en de overheidsbeslissing slechts vermag te toetsen aan de kennelijke onredelijkheid hebben de appèlrechters
de gevorderde herstelmaatregel onderzocht in het licht van het oude artikel 149, §1 van
het decreet van 18 mei 1999 waardoor het rechterlijk toezicht inderdaad aldus beperkt
was.
Door aldus te beslissen hebben de appèlrechters ten onrechte nagelaten de gevorderde
herstelmaatregel te onderzoeken in het licht van het nieuwe artikel 149, §1 van het decreet
van 18 mei 1999 zoals gewijzigd door het decreet van 4 juni 2003 op grond waarvan de
appèlrechters, anders dan onder het oude artikel 149, §1, ook gerechtigd waren te onderzoeken of op grond van de door eiser aangevoerde criteria geen andere maatregel in redelijkheid toelaatbaar was.
Het nieuwe artikel 149, §1 van het decreet van 18 mei 1999 zoals gewijzigd door het
decreet van 4 juni 2003 is van openbare orde zodat de appèlrechters verplicht waren, met
eerbiediging van het recht van verdediging van partijen, de gevorderde herstelmaatregel te
onderzoeken in het licht van het nieuwe artikel 149, §1, zoals gewijzigd door het decreet
van 4 juni 2003 vermits dit artikel in werking getreden was op 22 augustus 2003, dus voor
de uitspraak van het bestreden arrest. De schending van dit artikel kan bovendien voor het
eerst in cassatie worden aangevoerd vermits het van openbare orde is. Hieruit volgt dat
het bestreden arrest de artikelen 6 van het Burgerlijk Wetboek, 149, §1 van het decreet
van 18 mei 1999, zoals gewijzigd door het decreet van 4 juni 2003, en 151 van het decreet
van 18 mei 1999 schendt.
Nu de appèlrechters ingevolge het nieuwe artikel 149, §1 van het decreet van 18 mei
1999, zoals gewijzigd door het decreet van 4 juni 2003, het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand kunnen bevelen op vordering van de stedenbouwkundige inspecteur
dan wanneer zij dit herstel dienden te bevelen ingevolge het oude artikel 149, §1, vóór de
wijziging door het decreet van 4 juni 2003, dienden de appèlrechters bovendien de minst
zware wettelijke maatregel toe te passen, zijnde deze ingevolge het nieuwe artikel 149, §1
van het decreet van 18 mei 1999, zoals gewijzigd door het decreet van 4 juni 2003. Hieruit volgt dat het bestreden arrest de artikelen 15 BUPO, 7 E.V.R.M., 12 en 14 van de
Grondwet, 2 en 100 van het Strafwetboek, 149, §1, en 151 van het decreet van 18 mei
1999 schendt (artikel 149, §1, zoals gewijzigd door het decreet van 4 juni 2003).
3. Derde onderdeel
Het artikel 149, §1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening werd door het decreet van 4 juni 2003 vervangen als volgt:
"§1. Naast de straf kan de rechtbank bevelen de plaats in de oorspronkelijke toestand te
herstellen of het strijdige gebruik te staken, en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren en/of een geldsom te betalen gelijk aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf
heeft verkregen. Dit gebeurt op vordering van de stedenbouwkundig inspecteur of van het
College van burgemeester en schepenen op wier grondgebied de werken, handelingen of
wijzigingen, bedoeld in artikel 146, werden uitgevoerd. Indien deze inbreuken dateren van
voor 1 mei 2000 is voorafgaand een eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid vereist. Het eensluidende advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid moet
worden verleend binnen 60 dagen na de aangetekende adviesaanvraag. Wanneer de Hoge
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Raad voor het Herstelbeleid geen eensluidend advies heeft verleend binnen de gestelde
termijn, mag aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan. 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. Indien de vorderingen van de stedenbouwkundige inspecteur en van het College van burgemeester en schepenen niet overeenstemmen, heeft
de vordering van eerstgenoemde voorrang. De rechtbank bepaalt een termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregelen en, op vordering van de stedenbouwkundige inspecteur
of het College van burgemeester en schepenen, een dwangsom per dag vertraging in de
tenuitvoerlegging van de herstelmaatregelen".
Ingevolge de wijziging van het artikel 149, §1 van het decreet van 18 mei 1999 door
het decreet van 4 juni 2003 kan voor de misdrijven gepleegd voor 1 mei 2000 in principe
steeds het middel van de meerwaarde worden aangewend tenzij in een van de drie gevallen opgesomd in het artikel 149, §1, zoals gewijzigd door het decreet van 4 juni 2003.
Het nieuwe artikel 149, §1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie
van de ruimtelijke ordening, zoals gewijzigd door het decreet van 4 juni 2003, trad krachtens het artikel 12 van het decreet van 4 juni 2003 in werking op de datum van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad, zijnde op 22 augustus 2003.
De zaak werd voor de appèlrechters behandeld ter terechtzitting van 26 mei 2003 en het
arrest werd uitgesproken op 2 september 2003 maar de appèlrechters hebben de gevorderde herstelmaatregel ten onrechte beoordeeld op grond van het oude artikel 149, §1 van het
decreet van 18 mei 1999 dan wanneer zij ingevolge het inmiddels in werking getreden
nieuwe artikel 149, §1, in principe het middel van de meerwaarde hadden moeten toepassen nu volgens de verklaring van de vader van eiser, die door de appèlrechters weerhouden werd, de werken beëindigd waren in 1985, nu door geen enkele partij werd aangevoerd dat de bouwovertredingen gepleegd werden na 1 mei 2000 en dit ook onmogelijk
uit het bestreden arrest kan worden afgeleid en nu uit de vaststellingen van het bestreden
arrest evenmin blijkt dat een bevel tot staking niet zou nageleefd zijn (eerste uitzondering
op het principieel aan te wenden middel van de meerwaarde). Het bestreden arrest stelt
evenmin vast dat het misdrijf onaanvaardbare stedenbouwkundige hinder zou veroorzaken
voor de omwonenden (tweede uitzondering op het principieel aan te wenden middel van
de meerwaarde) of dat het misdrijf een zwaarwichtige en onherstelbare inbreuk vormt op
de essentiële stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming krachtens het ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg (derde uitzondering op het principieel aan te
wenden middel van de meerwaarde). Het bestreden arrest overweegt louter dat het voortbestaan van deze wederrechtelijke toestand wel degelijk een belangrijke weerslag heeft op
de goede ruimtelijke ordening hetgeen echter geenszins hetzelfde is als de zwaarwichtige
en onherstelbare inbreuk op de essentiële stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming.
Door te beslissen dat het te bevelen herstel van de plaats in de vorige toestand zich opdringt van zodra het nodig is om de gevolgen van de inbreuk te doen ophouden, hebben
de appèlrechters ten onrechte nagelaten het nieuwe artikel 149, §1 van het decreet van 18
mei 1999, zoals gewijzigd door het decreet van 4 juni 2003 toe te passen vermits zij
krachtens dit artikel in principe het middel van de meerwaarde hadden moeten toepassen.
Het nieuwe artikel 149, §1 van het decreet van 18 mei 1999, zoals gewijzigd door het de-
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creet van 4 juni 2003 is van openbare orde zodat de appèlrechters verplicht waren, met
eerbiediging van het recht van verdediging van partijen, de gevorderde herstelmaatregel te
onderzoeken en te beoordelen op grond van het nieuwe artikel 149, §1, vermits dit in werking getreden was vóór de uitspraak van het bestreden arrest en zodat de schending van
het nieuwe artikel 149, §1, voor het eerst in cassatie kan worden aangevoerd. Hieruit volgt
dat de appèlrechters de artikelen 6 van het Burgerlijk Wetboek, 149, §1 van het decreet
van 18 mei 1999, zoals gewijzigd door het decreet van 4 juni 2003 en van artikel 151 van
het decreet van 18 mei 1999 hebben geschonden.
Nu de appèlrechters ingevolge het nieuwe artikel 149, §1 van het decreet van 18 mei
1999, zoals gewijzigd door het decreet van 4 juni 2003, in principe steeds het middel van
de meerwaarde hadden moeten aanwenden dan wanneer zij ingevolge het oude artikel
149, §1 van het decreet van 18 mei 1999, vóór de wijziging door het decreet van 4 juni
2003 het herstel van de plaats in de vorige toestand dienden te bevelen, dienden de appèlrechters bovendien de minst zware maatregel toe te passen zijnde het middel van de meerwaarde. Hieruit volgt dat het bestreden arrest de artikelen 15 BUPO, 7 E.V.R.M., 12 en 14
van de Grondwet, 2 en 100 van het Strafwetboek, 149, §1, en 151 van het decreet van 18
mei 1999 schendt (art. 149, §1, zoals gewijzigd door het decreet van 4 juni 2003).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 146, eerste lid van het decreet van 18 mei
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals gewijzigd bij
artikel 2 van het decreet van 1 maart 2002, met een gevangenisstraf van 8 dagen
tot 5 jaar en met een geldboete van 26 euro tot 400.000 euro of met een van deze
straffen alleen wordt gestraft, de persoon die: 1° de bij de artikelen 99 en 101 bepaalde handelingen, werken of wijzigingen, hetzij zonder voorafgaande vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing van de
vergunning, uitvoert, voortzet of in stand houdt;
Dat, krachtens artikel 99, §1, 1° van hetzelfde decreet, zoals gewijzigd bij artikel 4, 1° van het decreet van 13 juli 2001, niemand zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning mag bouwen, op een grond een of meer vaste inrichtingen plaatsen, een bestaande vaste inrichting of bestaand bouwwerk afbreken,
herbouwen, verbouwen of uitbreiden, met uitzondering van instandhoudings- of
onderhoudswerken, die geen betrekking hebben op de stabiliteit;
Dat aldus strafbaar is het zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning
bouwen, herbouwen, verbouwen of uitbreiden, alsook het instandhouden ervan;
Overwegende dat artikel 7 van het decreet van 4 juni 2003 aan artikel 146 van
het decreet van 18 mei 1999 een derde en vierde lid heeft toegevoegd, die als
volgt luiden: "De strafsanctie voor het instandhouden van inbreuken, bedoeld in
het eerste lid, 1°, 2°, 3°, 6° en 7° geldt niet voor zover de handelingen, werken,
wijzigingen of het strijdig gebruik niet gelegen zijn in de ruimtelijke kwetsbare
gebieden, voor zover 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
ruimtelijke uitvoeringsplan of plan van aanleg.
Onder de ruimtelijke kwetsbare gebieden worden verstaan de groengebieden,
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natuurgebieden, natuurgebieden met wetenschappelijke waarde, natuurreservaten, natuurontwikkelingsgebieden, parkgebieden, bosgebieden, valleigebieden,
brongebieden, agrarische gebieden met ecologische waarde of belang, agrarische
gebieden met bijzondere waarde, grote eenheden natuur, grote eenheden natuur
in ontwikkeling en de ermee vergelijkbare gebieden, aangewezen op plannen van
aanleg, alsook de beschermde duingebieden en voor het duingebied belangrijke
landbouwgebieden, aangewezen krachtens het decreet van 14 juli 1993 houdende
maatregelen tot bescherming van de kustduinen";
Overwegende dat het arrest nr. 14/2005 van het Arbitragehof van 19 januari
2005, in artikel 146, derde lid van het decreet van het Vlaams Gewest van 18 mei
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals toegevoegd bij
artikel 7 van het decreet van het Vlaams Gewest van 4 juni 2003, de woorden
vernietigt "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 arrest van het Arbitragehof aldus de strafsanctie voor het instandhouden van een stedenbouwkundige inbreuk, in de ruimtelijk kwetsbare gebieden
niet heeft vernietigd;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat:
1. eiser niet betwist dat hij voor de werken geen bouwvergunning aanvroeg;
2. uit de verklaringen van eiser en zijn vader in het strafdossier blijkt dat zij
zelf verbouwings- en uitbreidingswerken hebben uitgevoerd, inzonderheid door
het leggen van een nieuw dak waarvoor ter ondersteuning van het dak en ter verfraaiing zowel aan de voorkant als aan de achterkant van het gebouw pilasters
met bogen werden bijgebouwd en deze werken slechts in 1985 werden beëindigd
en dat volgens de verklaring van de vader van eiser een bosweg werd aangelegd
en daarvoor bomen werden gerooid; hij toegegeven heeft in maart-april 1985 zelf
de weg te hebben geëffend en zuiver te hebben gemaakt en ook nog een gedeelte
van de afsluiting te hebben vervangen;
3. het perceel sedert de goedkeuring van het gewestplan Hasselt-Genk bij koninklijk besluit van 3 april 1979, in een natuurgebied gelegen is;
4. de werken in een, sedert 1979 erkend natuurgebied zonder vergunning werden uitgevoerd en zij slechts in 1985 werden beëindigd;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de verweerder het afdoende bewijs levert dat deze werken werden uitgevoerd na 1962 zonder stedenbouwkundige vergunning, waaruit de wederrechtelijke oprichting, minstens de wederrechtelijke
instandhouding af te leiden is en dat de stedenbouwkundige inbreuken van eiser
dan ook in de door de eerste rechter aangehouden mate bewezen blijven;
Dat het arrest de veroordeling tot herstel in zijn oorspronkelijke toestand bevestigt;
Overwegende dat nu ook in het door artikel 7 van het decreet van 4 juni 2003
gewijzigde artikel 146 de strafsanctie voor het instandhouden van inbreuken bedoeld in zijn eerste lid van het decreet van 18 mei 1999, 1°, 2°, 3°, 6° en 7°, is
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blijven bestaan voor zover de handelingen, werken, wijzigingen of het strijdig
gebruik gelegen zijn in de ruimtelijk kwetsbare gebieden, zoals te dezen in een
natuurgebied, het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat een door de stedenbouwkundig inspecteur ingestelde vordering tot herstelmaatregelen een vordering van burgerrechtelijke aard is die strekt
tot het doen naleven van de stedenbouwkundige voorschriften en geen straf tot
voorwerp heeft;
Overwegende dat het onderdeel dat aanvoert dat ingevolge het door artikel 8,
1° van het decreet van 4 juni 2003 gewijzigd artikel 149, §1 van het decreet van
18 mei 1999 de rechtbank " de minst zware wettelijke maatregel" moest toepassen, uitgaat van de stelling dat de gevorderde maatregel een straf is;
Dat het onderdeel in zoverre het aldus schending aanvoert van de artikelen 12
en 14 van de Grondwet, 2 en 100 van het Strafwetboek, 7 E.V.R.M. en 15
I.V.B.P.R. die vreemd zijn aan de grief, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het gewijzigde artikel 149, §1, eerste lid van het decreet van
18 mei 1999 bepaalt: "Naast de straf kan de rechtbank bevelen de plaats in de
oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige gebruik te staken, en/of
bouw- of aanpassingswerken uit te voeren en /of een geldsom te betalen gelijk
aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft verkregen. Dit gebeurt
op vordering van de stedenbouwkundig inspecteur of van het college van burgemeester en schepenen op wier grondgebied de werken, handelingen of wijzigingen, bedoeld in artikel 146, werden uitgevoerd";
Dat aldus de keuze van de gepaste maatregel aan de bevoegde overheid en niet
aan de rechtbank toekomt;
Overwegende dat het onderdeel aanvoert dat de appèlrechters ten onrechte
hebben nagelaten de gevorderde herstelmaatregel in het licht van dit gewijzigd
artikel 149, §1, te onderzoeken op grond waarvan, anders dan onder het vroegere
artikel 149, §1, zij ook gerechtigd waren te onderzoeken of op grond van de door
eiser aangevoerde criteria geen andere maatregel in redelijkheid toelaatbaar was;
Overwegende dat het gewijzigde artikel 149, §1, eerste lid van het decreet,
moet worden gelezen in de context van artikel 159 van de Grondwet, krachtens
hetwelk de hoven en rechtbanken geen gevolg geven aan de bestuurshandelingen
die niet met de wetten overeenstemmen;
Dat krachtens die laatste bepaling, het tot de bevoegdheid van de rechter behoort om de vordering bedoeld in het gewijzigde artikel 149 op haar externe en
interne wettigheid te toetsen en te onderzoeken of zij strookt met de wet dan wel
of zij op machtsoverschrijding of machtsafwending berust;
Dat meer bepaald de rechter moet nagaan of de beslissing van het bestuur om
een bepaalde herstelmaatregel te vorderen, uitsluitend met het oog op de goede
ruimtelijke ordening is genomen;
Dat mocht blijken dat de vordering steunt op motieven die vreemd zijn aan de
ruimtelijke ordening of op een opvatting van de goede ruimtelijke ordening die
kennelijk onredelijk is, de rechter deze vordering zonder gevolg moet laten;
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Dat het hem evenwel niet behoort de opportuniteit van de gevorderde maatregel te beoordelen; dat de rechter verplicht is de gevorderde herstelmaatregel in te
willigen indien deze met de wet strookt;
Overwegende dat het onderdeel in zoverre het ervan uitgaat dat het gewijzigd
artikel 149, §1, eerste lid, de rechter ook toelaat te onderzoeken of een andere
maatregel dan de gevorderde herstelmaatregel toelaatbaar was, faalt naar recht;
3. Derde onderdeel
Overwegende dat het gewijzigde artikel 149, §1, eerste lid van hetzelfde decreet, bepaalt: "Naast de straf kan de rechtbank bevelen de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige gebruik te staken, en/of bouw- of
aanpassingswerken uit te voeren en/of een geldsom te betalen gelijk aan de
meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft verkregen.
Dit gebeurt op vordering van de stedenbouwkundig inspecteur of van het college van burgemeester en schepenen op wier grondgebied de werken, handelingen of wijzigingen bedoeld in artikel 146, werden uitgevoerd.
Indien deze inbreuken dateren van voor 1 mei 2000 is voorafgaand een eensluidend advies van de Hoge Raad voor het herstelbeleid vereist";
Dat het derde lid van dezelfde paragraaf bepaalt: "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 een 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";
Overwegende dat het arrest nr. 14/2005 van het Arbitragehof van 19 januari
2005 in dit gewijzigde artikel, §1, eerste en derde lid, de woorden "voor 1 mei
2000" heeft vernietigd;
Overwegende dat, in zoverre het onderdeel aanvoert dat de appèlrechters de
minst zware maatregel, zijnde het middel van de meerwaarde, hadden moeten
toepassen, uit het antwoord op het tweede onderdeel blijkt dat in zoverre het
schending aanvoert van de artikelen 12 en 14 van de Grondwet, 2 en 100 van het
Strafwetboek, 7 E.V.R.M. en 15 I.V.B.P.R., het niet ontvankelijk is;
Overwegende verder dat het bestuur de beleidsvrijheid heeft bij de keuze van
de gevorderde herstelmaatregelen; dat uit het antwoord op het tweede onderdeel
blijkt dat die keuze niet aan de rechter toekomt;
Dat wanneer, zoals te dezen, geen vordering betreffende de meerwaarde voor
hen aanhangig is, de rechter die herstelmaatregel niet ambtshalve kan bevelen;
Dat het onderdeel in zoverre het ervan uitgaat dat het arrest met toepassing van
het gewijzigde artikel 149, §1, in principe het middel van de meerwaarde had
moeten toepassen, niet kan worden aangenomen;
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OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
3 juni 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Houtekier en Geinger.

Nr. 314
1° KAMER - 3 juni 2005

1º DIERENARTS - TUCHT - ORDE DER DIERENARTSEN - TUCHTORGAAN - TUCHTSANCTIE FOUT - EER EN WAARDIGHEID VAN HET BEROEP - AANTASTING – VASTSTELLING.
2º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — TUCHTZAKEN - VERSCHILLENDE
TENLASTELEGGINGEN - EEN STRAF.
1º De beslissing van het tuchtorgaan van de Orde der dierenartsen die een dierenarts een
tuchtsanctie oplegt wegens een fout begaan in de uitoefening van zijn beroep die de eer
en waardigheid van dat beroep aantasten moet die aantasting vaststellen (Impliciet)1.
(Art. 5 Wet 19 dec. 1950 tot instelling van de Orde der dierenartsen)
2º De vernietiging gegrond op een middel gericht tegen een beslissing gewezen over een
tenlastelegging strekt zich uit tot de beslissing over een andere tenlastelegging wanneer
een straf over beide tenlasteleggingen is uitgesproken2.
(B. T. ORDE DER DIERENARTSEN)

ARREST

(A.R. D.04.0015.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 17 september 2004 gewezen door de Nederlandstalige gemengde raad van beroep van de Orde der dierenartsen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middelen
1 Zie Cass., 9 april 1976, A.C. 1976, 925 en de voetnoot (1) en 2 sept. 1977, ibid., 1978, 5 (beide
inzake de Orde van architecten).
2 Zie Cass., 6 mei 2004, A.R. D.03.0014.N, nr. 240 en de voetnoot (1), houdende inz. verwijzing
naar J. DU JARDIN, "Rechtspraak in tuchtzaken door de beroepsorden: Toetsing van de wettelijkheid
door het Hof van Cassatie", vertaling van de rede uitgesproken door de procureur-generaal op de
plechtige openingszitting van 1 sept. 2000, A.C., 49-50, inz. voetnoot 237. Anders: Cass., 12 mei
2005, A.R. D.04.0005.F, nr. 276.
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Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 5, in zonderheid tweede lid, 11 inzonderheid zesde lid 1° en 14 van de
wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der dierenartsen;
- artikel 26, 1° van de Code van de Plichtenleer van de Orde der dierenartsen (uitgave
augustus 2001).
Aangevochten beslissingen
De Nederlandstalige gemengde raad van beroep oordeelt dat de tenlastelegging A (...),
bewezen is, en spreekt de tuchtstraf van de berisping uit op grond van de volgende motieven:
(...)
Grieven
Artikel 26, 1° van de Code van de Plichtenleer van de Orde der dierenartsen bepaalt dat
de dierenartsen de wetten, besluiten, verordeningen met betrekking tot de uitoefening van
de geneeskunde dienen na te leven.
Deze code werd door de hoge raad van de Orde der dierenartsen van België opgesteld
in uitvoering van artikel 11, zesde lid, 1° van de wet van 19 december 1950 tot instelling
van de Orde der dierenartsen.
Luidens deze bepaling heeft de hoge raad tot taak de regelen van de veeartsenijkundige
plichtenleer vast te stellen overeenkomstig de in artikel 5 van dezelfde wet vermelde doeleinden.
Naar luid van artikel 5, tweede lid van evenvermelde wet zorgen de raden der Orde
voor de naleving van de veeartsenijkundige plichtenleer, de eer, de eerlijkheid en de waardigheid van en de geheimhouding door de leden der orden in de uitoefening of naar aanleiding van de uitoefening van het beroep, en zelfs buiten hun beroepsbedrijvigheid in geval van zware fouten, die een weerslag zouden hebben op de eer van het beroep.
Voorts bepaalt artikel 14 van dezelfde wet dat de raad van de Orde over verschillende
"strafmaatregelen" beschikt indien een dierenarts de veeartsenijkundige plichtenleer niet
naleeft.
Uit de samenlezing van evengenoemde bepalingen blijkt dat een inbreuk op de regels
van de veeartsenijkundige plichtenleer in de uitoefening van het beroep pas aanleiding
kan geven tot het opleggen van een tuchtstraf wanneer die inbreuk de eer, de eerlijkheid
en de waardigheid van het beroep in het gedrang brengt.
Daaruit volgt dat de louter materiële miskenning van een technische bepaling van de
geneesmiddelenwetgeving, waarvan de betrokken dierenarts niet bewust is, op zich geen
inbreuk kan uitmaken op de veeartsenijkundige plichtenleer, nu dergelijke miskenning
niet van die aard is dat zij de eer, de eerlijkheid en de waardigheid van het beroep in gedrang brengt.
Te dezen kon de raad van beroep derhalve eiser niet zonder schending van de in het
middel aangewezen bepalingen tot een tuchtstraf veroordelen, nu uit de materialiteit van
de vastgestelde feiten onmogelijk een schending van de eer, de eerlijkheid en de waardigheid van het beroep kan worden afgeleid waar de raad aanneemt "dat dierenarts B. niet
doelbewust een vervallen product heeft gebruikt".
Tenminste is de bestreden beslissing niet regelmatig met redenen omkleed nu de raad
van beroep, in antwoord op het omstandig verweer dat eiser in zijn besluiten aanvoerde
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ten betoge dat "hij zeer te goeder trouw" was en "nooit de bedoeling gehad (heeft) om bewust vervallen vaccins te gebruiken", niet vaststelt dat de vastgestelde materiële inbreuk
op de geneesmiddelenwetgeving van die aard is dat deze inbreuk de eer, de eerlijkheid en
de waardigheid van het beroep in het gedrang brengt en aldus de wettigheidscontrole van
het Hof onmogelijk maakt (schending van artikel 149 van de Grondwet).
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 46 van de Code van de Plichtenleer van de Orde der dierenartsen (uitgave augustus 2001);
- de artikelen 5, artikel 11, zesde lid, 1° en 14, eerste lid van de wet van 19 december
1950 tot instelling van de Orde der dierenartsen;
- artikel 18 van de wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde.
Aangevochten beslissingen
De Nederlandstalige gemengde raad van beroep van de Orde der dierenartsen beslist
dat de tenlastelegging C bewezen is, (...), en dit op grond van de volgende motieven:
(...)
Om die redenen komt het passend voor de toe te passen tuchtsanctie te verminderen tot
deze van 'berisping'" (bestreden beslissing, blz. 2).
Grieven
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat, krachtens artikel 5 van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der dierenartsen, de raden der Orde zorgen voor de naleving
van de veeartsenijkundige plichtenleer, de eer, de eerlijkheid en de waardigheid
van en de geheimhouding door de leden der Orde in de uitoefening of naar aanleiding van de uitoefening van het beroep en zelfs buiten hun beroepsbedrijvigheid in geval van zware fouten, die een weerslag zouden hebben op de eer van
het beroep;
Overwegende dat de bestreden beslissing vaststelt dat eiser geen verklaring
kan geven voor het gebruik van een vervallen vaccin bij de inenting van een
hond en oordeelt dat wel moet worden aangenomen dat eiser niet doelbewust een
vervallen product heeft gebruikt;
Overwegende dat noch die vaststelling noch dat oordeel te kennen geven dat
de fout van eiser begaan in de uitoefening van zijn beroep, de eer, de eerlijkheid
en de waardigheid van het beroep aantasten;
Dat het middel gegrond is;
2. Tweede middel
Overwegende dat het middel gericht is tegen de beslissing gewezen over de
tenlastelegging C;
Dat één straf uitgesproken is over de tenlasteleggingen A en C, zodat de vernietiging uitgesproken op grond van het eerste middel zich uitstrekt tot de beslissing bedoeld in het tweede middel;
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OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt de bestreden beslissing;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing;
Veroordeelt verweerster in de kosten;
Verwijst de zaak naar de anders samengestelde Nederlandstalige gemengde
raad van beroep van de Orde der dierenartsen.
3 juni 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Nelissen Grade en Geinger.

Nr. 315
1° KAMER - 3 juni 2005

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) TUCHTONDERZOEK - VRAAG TOT MEDEDELING VAN DOCUMENTEN - VERPLICHTING VEROORDELING – VERBAND.
De verplichting voor de vervolgde architect in een tuchtonderzoek documenten mede te
delen die hij wettelijk verplicht wordt op te stellen staat niet gelijk met de verplichting bij te
dragen tot zijn eigen tuchtrechtelijke veroordeling1. (Art. 29 Reglement van
beroepsplichten der architecten van 16 dec. 1983, goedgekeurd bij K.B. 18 april 1985)
(M. T. ORDE VAN ARCHITECTEN)

ARREST

(A.R. D.04.0016.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 15 september 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 Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6.1 en 6.2 van het Europees Verdrag tot bescherming van Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome en goedgekeurd bij wet van
1 Zie Cass., 27 april 2001, A.R. D.00.0005.N, nr. 241 en R.W. 2001-2002, 164, met concl. van
advocaat-generaal BRESSELEERS.
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13 mei 1955;
- artikel 14.3 g van het Internationaal Pact van 19 december 1966 inzake burgerrechten
en politieke rechten (B.U.P.O.), goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981;
- artikel 159 van de Grondwet;
- het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van verdediging voorschrijft.
Aangevochten beslissingen
De bestreden beslissing bevestigt de beslissing uitgesproken door de Raad van de Orde
van Architecten voor de provincie Brabant van 15 september 2003 waarbij aan eiser de
tuchtstraf van schorsing voor de duur van drie maanden werd opgelegd, ondermeer op
grond van de motieven:
"De Provinciale Raad van de Orde van Architecten van Brabant heeft op grond van terechte motieven de enige betichting, inbreuk op artikel 29 van het Reglement van Beroepsplichten, gegrond verklaard.
De feitelijke gegevens waarop de Provinciale Raad steunt beantwoorden aan de stukken
die zich in het dossier bevinden en werden niet door architect M. weerlegd.
Vermits slechts kan vastgesteld worden dat architect M., ondanks zijn belofte van 13
december 2002 om de gevraagde dossiers te bezorgen, geen gevolg heeft gegeven aan de
herhaalde verzoeken van de Raad en hij niet in staat is een gegronde en valabele reden op
te geven om het niet meedelen van de dossiers te rechtvaardigen, moet besloten worden
dat hij weigert de documenten te verschaffen die nodig zijn bij het vervullen van de opdracht van de Raad van de Orde.
In de bestreden beschikking werd bij de bepaling van de strafmaat terecht rekening gehouden met de aard van de overtreding en de eerdere tuchtrechtelijke sanctie.
De hogere beroepen zijn ongegrond".
Grieven
Het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van verdediging voorschrijft, alsmede de in het middel ingeroepen verdragsbepalingen, zijn te beschouwen als
grondbeginselen die van toepassing zijn in iedere procedure die tot het opleggen van een
sanctie kan leiden. Uit dit rechtsbeginsel, en uit de ingeroepen verdragsbepalingen, vloeit
met name voort dat niemand ertoe gehouden kan zijn tegen zichzelf te getuigen of een bekentenis af te leggen, of ertoe bij te dragen dat de sanctie die de procedure beoogt jegens
hem wordt opgelegd.
Eiser werd voor de Provinciale Raad vervolgd uit hoofde van een inbreuk op artikel 29
van het Reglement van beroepsplichten goedgekeurd bij koninklijk besluit van 18 april
1985, dat inhoudt dat de architect op een eenvoudig verzoek van zijn provinciale raad alle
inlichtingen en documenten moet overmaken die noodzakelijk zijn voor het vervullen van
haar opdracht.
In zover dit artikel, dat werd bekrachtigd door het koninklijk besluit van 18 april 1985
ertoe strekt hem die tuchtrechtelijk vervolgd wordt, ertoe te verplichten bij te dragen tot
zijn tuchtrechtelijke veroordeling, is het in strijd met het algemeen rechtsbeginsel dat de
eerbiediging van het recht van verdediging voorschrijft, en met de in het middel geciteerde verdragsbepalingen, en kon het bijgevolg - op grond van artikel 159 van de Grondwet door de Raad van Beroep niet worden toegepast.
Door deze bepaling toe te passen, en eiser op grond hiervan een tuchtsanctie op te leggen, schendt de bestreden beslissing artikel 159 van de Grondwet, het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van verdediging voorschrijft en de in het middel
ingeroepen verdragsbepalingen.
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IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 29 van het reglement van 16 december
1983 van beroepsplichten der architecten, door de Nationale Raad van de Orde
der architecten vastgesteld en bij koninklijk besluit van 18 april 1985 goedgekeurd, de architect, in zaken die hem betreffen, op eenvoudige vraag van zijn
provinciale raad, alle inlichtingen en documenten meedeelt welke nodig zijn bij
het vervullen van de opdracht van de raad van de Orde;
Dat aldus in het kader van een tuchtonderzoek, de tuchtoverheid van een persoon hem kan vragen de documenten die hij wettelijk verplicht is op te stellen,
mede te delen;
Dat de verplichting gegevens mede te delen die de architect wettelijk verplicht
wordt op te stellen, niet gelijkstaat met de verplichting bij te dragen tot zijn eigen
tuchtrechtelijke veroordeling;
Overwegende dat verweerster door een tuchtmaatregel op te leggen omdat eiser als architect aan dergelijke vraag geen gevolg heeft gegeven, noch eisers
recht van verdediging en de aangewezen verdragsbepalingen miskent, noch de
aangewezen grondwettelijke bepaling schendt;
Dat het middel faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
3 juni 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Gryse en Geinger.

Nr. 316
1° KAMER - 3 juni 2005

1º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — BURGERLIJKE ZAKEN - BEPERKT
CASSATIEBEROEP.
2º VONNISSEN EN ARRESTEN — TUCHTZAKEN - ORDE DER GENEESHEREN - RAAD
VAN BEROEP - BESLISSING - BEPERKTE VERNIETIGING – GEVOLG.
3º MACHTSOVERSCHRIJDING - BEGRIP - ORDE DER GENEESHEREN - RAAD VAN
BEROEP - BESLISSING - BEPERKTE VERNIETIGING – GEVOLG.
4º VERWIJZING NA CASSATIE — TUCHTZAKEN - BESLISSING VAN HET HOF RECHTSVRAAG - ORDE DER GENEESHEREN - RAAD VAN BEROEP - VERPLICHTING – GEVOLG.
1º In de regel is de vernietiging beperkt tot de punten van de beslissing waartegen het
cassatieberoep gericht is1. (Artt. 1082, eerste lid, 1095 en 1110 Ger.W.)
1 Zie Cass., 27 maart 2003, A.R. C.02.0159.F en C.02.0239.F, nr. 210.
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2º en 3° Door opnieuw te beslissen over een tenlastelegging waarvan de beoordeling hem
niet werd onderworpen ingevolge de vernietiging beperkt tot de beslissing over een
andere tenlastelegging overschrijdt de raad van beroep van de Orde der Geneesheren
zijn rechtsmacht om kennis te nemen van het geschil binnen de grenzen waarin dit hem
wordt onderworpen. (Art. 19 Ger.W.)
4º Wanneer de raad van beroep van de Orde der Geneesheren waarnaar de zaak zou
moeten verwezen worden zich zou moeten voegen naar het arrest van het Hof wat de
rechtsvraag betreft waarover het Hof uitspraak heeft gedaan en de uitgesproken cassatie
niets meer te vonnissen overlaat, is er geen grond tot verwijzing2. (Art. 23, vierde lid
Artsenwet)
(H. T. ORDE DER GENEESHEREN)

ARREST

(A.R. D.04.0019.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing van de Raad van beroep van
de Orde der geneesheren met het Nederlands als voertaal op verwijzing gewezen
op 11 oktober 2004, na een arrest van het Hof van 30 mei 2003.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan het volgende blijkt:
1. Bij beslissing van 9 november 2000 van de provinciale raad van Limburg
werd eiser voor de bewezen feiten tuchtsancties opgelegd:
- voor de tenlastelegging 1: blijk te hebben gegeven van onzorgvuldig handelen: berisping;
- voor de tenlastelegging 2: voor zijn praktijk reclame te hebben gevoerd hetgeen neerkomt op het ronselen van patiënten: schorsing gedurende 29 dagen in
het recht de geneeskunde uit te oefenen;
- voor de tenlastelegging 3: de uitoefening van zijn medische praktijk als een
handelszaak te hebben opgevat: schorsing gedurende 26 dagen in het recht de geneeskunde uit te oefenen;
2. Bij beslissing van 13 mei 2002 van de raad van beroep wordt eiser voor het
ten laste gelegde feit 1 de tuchtsanctie van berisping opgelegd en voor de tenlasteleggingen 2 en 3 samen, de tuchtstraf van twee maanden schorsing in het recht
de geneeskunde uit te oefenen;
3. Het cassatieberoep van eiser was enkel gericht tegen de veroordeling tot de
tuchtstraf van twee maanden schorsing in het recht de geneeskunde uit te oefenen wegens de vermengde feiten van de tenlasteleggingen 2 en 3;
2 Zie Cass., 2 feb. 1978, A.C. 1978, 658, met concl. P.G. DELANGE in Bull. 1978, 638 (inzake Orde der
dierenartsen).
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4. Het arrest van het Hof van 30 mei 2003 vernietigt de bestreden beslissing en
verwijst de zaak naar de Raad van beroep van de Orde der geneesheren anders
samengesteld;
5. De bestreden beslissing de raad van beroep van 11 oktober 2004 verklaart
eiser schuldig aan de feiten van de tenlastelegging 1 in zoverre zij betrekking
hebben op het onderdeel "door o.m. de continuïteit van de zorgen niet te verzekeren" en legt hem de tuchtstraf op van twee maanden schorsing in het recht de geneeskunde uit te oefenen; verklaart eiser schuldig aan de te vermengen feiten 2
en 3 en legt hem de tuchtstraf op van een maand schorsing in het recht de geneeskunde uit te oefenen;
IV. Cassatiemiddelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 19, 23, 1082, eerste lid, 1095 en 1110 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het eerste middel komt op tegen de beslissing van de Raad van beroep in zoverre hij
opnieuw uitspraak doet over de tenlastelegging 1, met name het onzorgvuldig medisch
handelen door onder meer:
(...)
De Raad van beroep verklaart deze tenlastelegging niet bewezen in zoverre zij betrekking heeft op (...). Hij verklaart daarentegen de tenlastelegging 1 wel bewezen in zover zij
betrekking heeft op een gebrek aan continuïteit van de zorgen. Op grond van deze bewezen verklaarde feiten onder de tenlastelegging 1 wordt aan eiser de tuchtstraf opgelegd
van twee maanden schorsing in het recht de geneeskunde uit te oefenen.
Grieven
De rechter die kennis neemt van een geschil op verwijzing na gedeeltelijke cassatie
komt slechts rechtsmacht toe binnen de grenzen van de verwijzing. Dergelijke verwijzing
is in beginsel beperkt tot de omvang van de vernietiging, zij het met inbegrip van onafscheidbare beslissingen en beslissingen die van de vernietigde beslissing het gevolg zijn.
De vernietiging van een beslissing is beperkt tot de draagwijdte van het middel dat eraan
ten grondslag ligt.
Uit de procedurevoorgaanden blijkt te dezen dat eiser met zijn voorziening van 12 juni
2002 tegen de beslissing van de Raad van beroep van de Orde der geneesheren van 13 mei
1002, met het enig middel tot cassatie enkel was opgekomen in zoverre de bestreden beslissing eiser schuldig verklaarde aan de tenlasteleggingen 2 en 3, te weten het voeren van
reclame en de geneeskunde als een handelszaak te hebben opgevat en hem op grond daarvan een tuchtsanctie van schorsing voor de duur van twee maanden had opgelegd.
Met zijn enig middel tot cassatie kwam eiser derhalve niet op tegen de beslissing van
13 mei 2002 in zoverre deze beslissing hem niet schuldig verklaarde aan de feiten van de
tenlastelegging 1 in zoverre zij betrekking hebben op (...) en hem hiervan vrijsprak en
evenmin in zoverre de beslissing van 13 mei 2002 hem schuldig verklaarde aan de feiten
van de tenlastelegging 1 in zoverre zij betrekking hebben op het onderdeel door onder
meer de continuïteit van de zorgen niet te verzekeren en hem op grond van het beperkt bewezen feit van de tenlastelegging 1 de tuchtsanctie van de berisping oplegde. De beslis-
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sing van 13 mei 2002 was derhalve in kracht van gewijsde getreden in zoverre uitspraak
werd gedaan over de tenlastelegging 1.
Daaruit vloeit voort dat de vernietiging uitgesproken door het Hof bij arrest van 30 mei
2003 noodzakelijkerwijze beperkt was tot de uitspraak van de Raad van beroep van 13
mei 2002 over de tenlasteleggingen 2 en 3, deze vermengde feiten bewezen werden verklaard en hem voor deze vermengde feiten van de tenlasteleggingen 2 en 3 een tuchtstraf
werd opgelegd van twee maanden schorsing. Hieruit vloeit voort dat de verwijzing door
het Hof bij arrest van 30 mei 2003 derhalve beperkt was tot de uitspraak over de tenlasteleggingen 2 en 3. Door niettemin opnieuw uitspraak te doen over de tenlastelegging 1 en
door deze feiten onder de tenlastelegging 1 gedeeltelijk gegrond te verklaren en eiser op
grond daarvan een tuchtstraf op te leggen van twee maanden schorsing in het recht de geneeskunde uit te oefenen miskent de Raad van beroep de zin en de draagwijdte van (het)
arrest van 30 mei 2003 en schendt zodoende de bewijskracht daarvan (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).
Tevens schenden de appèlrechters het gezag van gewijsde dat aan (het) arrest van 30
mei 2003 toekomt (schending van artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek) alsook de
kracht van gewijsde van de beslissing van 13 mei 2002 op dat punt (schending van artikel
28 van het Gerechtelijk Wetboek). Door tenslotte opnieuw uitspraak te doen over de tenlastelegging 1 en eiser op grond daarvan te veroordelen tot een schorsing van twee maanden in het recht de geneeskunde uit te oefenen overschrijdt de Raad van beroep zijn
rechtsmacht om kennis te nemen van het geschil tussen partijen binnen de perken waaraan
dit aan het verwijzingsgerecht werd onderworpen en schendt zodoende de artikelen 1082,
eerste lid, 1095 en 1110 van het Gerechtelijk Wetboek.
2. Tweede middel

(...)
Aangevochten beslissing
De bestreden beslissing verklaart eiser schuldig aan de tenlasteleggingen 2 en 3, te weten het voeren van reclame en de geneeskunde als een handelszaak te hebben opgevat en
legt hem voor deze vermengde feiten de tuchtsanctie op van schorsing in het recht de geneeskunde uit te oefenen voor de duur van één maand en dit op grond van de volgende
motieven:
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat, krachtens artikel 1082, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek indien het bestreden arrest of vonnis verscheidene punten bevat, het verzoekschrift nauwkeurig aangeeft tegen welke punten de voorziening is gericht;
Dat krachtens artikel 1095 van hetzelfde wetboek het Hof alleen kennis kan
nemen van de punten van de beslissing die in het inleidende verzoekschrift zijn
aangewezen;
Dat krachtens artikel 1110 van hetzelfde wetboek, ingeval cassatie wordt uitgesproken met verwijzing, deze plaats heeft naar het gerecht in hoogste feitelijke
aanleg van dezelfde rang als datgene dat de bestreden beslissing heeft gewezen;
Overwegende dat aldus ingeval van vernietiging deze in de regel beperkt is tot
de punten van de beslissing waartegen het cassatieberoep is gericht;
Dat de raad van beroep door opnieuw te beslissen over de tenlastelegging 1
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waarvan de beoordeling niet aan de raad van beroep werd onderworpen, zijn
rechtsmacht overschrijdt om kennis te nemen van het geschil binnen de grenzen
waarin dit aan het verwijzingsgerecht werd onderworpen;
Dat het middel gegrond is;
2. Tweede middel
(...)
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
(...)
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
3. Verwijzing
Overwegende dat de anders samengestelde raad van beroep waarnaar de zaak
zou moeten worden verwezen, zich zou moeten voegen naar dit arrest wat de
rechtsvraag betreft waarover het Hof uitspraak heeft gedaan;
Dat de uitgesproken cassatie niets meer te vonnissen overlaat;
Dat er geen grond is tot verwijzing;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt de bestreden beslissing in zoverre zij uitspraak doet over de tenlastelegging 1;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
Veroordeelt verweerster in de kosten.
3 juni 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. 317
3° KAMER - 6 juni 2005

NIEUWE VORDERING - BURGERLIJKE ZAKEN - VORDERING - UITBREIDING WIJZIGING – VOORWAARDE.
Hoewel art. 807 Ger. W. niet vereist dat de uitgebreide of gewijzigde vordering uitsluitend
gegrond is op een feit of akte die in de gedinginleidende akte wordt aangevoerd, staat
het daarentegen niet toe dat een nieuwe vordering aangenomen wordt die niet op een
dergelijk feit of dergelijke akte is gegrond1. (Art. 807 Ger.W.)
(COMPAGNIE IMMOBILIERE DU BOIS D'HAUMONT N.V. T. WAALS GEWEST)

1 Zie Cass., 11 mei 1990, A.R. 6525, nr. 536; 19 april 2002, A.R. C.01.0097.F, nr. 240; 26 maart
2004, A.R. C.03.0073.F, nr. 171.
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ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0351.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 6 juni 2001 is gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van 10 mei 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. De feiten
De feiten van de zaak en de voorafgaande rechtspleging, zoals ze blijken uit
het bestreden arrest en uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, kunnen als volgt worden samengevat:
Eiseres heeft in juli 1974 een terrein van vijfentwintig hectare aangekocht dat
zich volgens het voorontwerp van gewestplan in agrarisch gebied bevond.
In het ontwerp van gewestplan, dat voorlopig was vastgelegd op 14 juli 1976,
werd dat terrein ingeschreven als woonuitbreidingsgebied. De open plek waarop
het geschil betrekking had, was volgens een bijzonder plan van aanleg, goedgekeurd op 22 juni 1977 door de gemeenteraad, bestemd om met wegen uitgerust
te worden en twintig woningen te ontvangen.
In het definitieve gewestplan dat de Koning op 1 december 1981 goedkeurde,
werd die open plek echter geklasseerd als landschappelijk waardevol bosgebied.
Eiseres, die in hoofdzaak steunde op de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en, bijkomend, op artikel 34 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, heeft een vergoeding gevorderd
voor de schade die zij had geleden door de wijziging van bestemming van haar
goed.
De eerste rechter heeft de hoofdvordering ongegrond en de bijkomende vordering niet-toelaatbaar verklaard.
Na het hoger beroep van eiseres ontvankelijk te hebben verklaard, heeft het
hof van beroep, in een eerste arrest van 8 juni 1989, de hoofdvordering ongegrond verklaard.
Bij arrest van 29 februari 1990 heeft het de vordering die was ingesteld op
grond van artikel 34 van het Waals Wetboek evenwel gegrond verklaard en heeft
het verweerder veroordeeld tot betaling van een provisionele schadevergoeding
van twee miljoen frank en, teneinde de definitieve vergoeding te bepalen, de partijen verzocht de procedure in te leiden die bepaald is in artikel 37, tweede lid
van de organieke wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en van de stedenbouw.
Verweerder heeft, met toepassing van artikel 34, zevende lid van het Waalse
Wetboek, beslist om het plan van aanleg te herzien teneinde aan het goed opnieuw de bestemming te geven welke het had de dag voor de inwerkingtreding
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van het plan.
Bij conclusie die eiseres op de griffie van het hof van beroep heeft neergelegd
op 12 februari 2001, heeft zij op grond van de artikelen 807, 808 en 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek nieuwe vorderingen ingesteld, op grond waarvan zij "[verweerder] verwijt noch het arrest van het hof [van beroep] van 29 januari 1990
noch zijn beslissing om het goed opnieuw zijn vroegere bestemming te geven, te
hebben uitgevoerd, en dit acht jaar lang, en aldus fouten te hebben begaan die
zijn aansprakelijkheid in het gedrang hebben gebracht en die aanleiding geven
tot vergoeding", een vergoeding die zij vorderde op grond van, enerzijds, de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, en, anderzijds, de artikelen 6.1
en 50 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, alsook het eerste aanvullend Protocol bij dat verdrag.
Het bestreden arrest verklaart die vorderingen niet-ontvankelijk.
IV. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift volgend middel aan:
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 19, 23, 24, 25, 26, 702, 3°, 772, 807, 808 en 1042 van het Gerechtelijk
Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart de vorderingen van eiseres niet-ontvankelijk, die ertoe
strekken schadevergoeding te verkrijgen, hoofdzakelijk wegens bestemmingswijziging
van de open plek, welke verweerder na acht jaar wachten heeft verricht in 1998, en verwerpt haar vordering op grond dat de oorspronkelijke vordering strekte tot vergoeding van
de schade wegens de door eiseres als fout aangemerkte bestemmingswijziging van de
open plek, op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek,en, bijkomend, van artikel 34 van het Waals Wetboek; dat het hof [van beroep] op 22 september 1989 een eerste
arrest heeft gewezen waarbij het de hoofdvordering, gegrond op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, niet-ontvankelijk verklaarde; dat het hof [van beroep] op 29 januari 1990
een tweede arrest heeft gewezen waarbij het de bijkomende vordering, gesteund op artikel
34 van het Waals Wetboek, gegrond verklaarde; dat het hof [van beroep] zijn rechtsmacht
alleen over de bepaling van de definitieve schadevergoeding nog niet volledig had uitgeoefend, aangezien het de partijen verzocht had de procedure, bepaald in het koninklijk besluit van 24 oktober 1978, in te leiden; dat verweerder niettemin een beroep heeft gedaan
op de bepalingen van artikel 34, zevende lid van het Waals Wetboek van 1984, dat hem in
staat stelt zich, door een met redenen omkleed besluit, aan de betaling van de vergoeding
te onttrekken door aan het litigieuze goed zijn vroegere bestemming terug te geven; dat eiseres verweerder thans verwijt dat hij noch het arrest van het hof [van beroep] van 29 januari 1990, noch zijn beslissing om aan het goed zijn vroegere bestemming terug te geven, heeft uitgevoerd, en dit gedurende acht jaar, en aldus fouten heeft begaan waardoor
hij aansprakelijk moet worden gesteld en tot vergoeding moet worden veroordeeld; dat eiseres haar nieuwe vorderingen grondt op de artikelen 807, 808 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek; dat zij betoogt dat zij krachtens artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek
vorderingen tot vergoeding kon instellen die gegrond zijn op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden, artikel 1 van het eerste aanvullend protocol bij dat verdrag en
artikel 50 van voormeld verdrag, aangezien die vorderingen berusten op een feit of een
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akte die aangevoerd worden in de dagvaarding, met name de onmogelijkheid om de oorspronkelijke bestemming van het goed te verwezenlijken wegens de fout van de overheid;
dat, hoewel de bepalingen van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de
uitbreiding of wijziging van de bij de rechter aanhangig gemaakte vordering weliswaar
van toepassing zijn in hoger beroep (Cass., 4 maart 1988, Pas. 1988, I, nr. 413), dit evenwel veronderstelt dat de in hoger beroep uitgebreide of gewijzigde vordering reeds voor
de eerste rechter is gebracht (Cass., 2 december 1982, Pas. 1983, I, nr. 204); dat het hof
[van beroep] in de twee arresten van 8 juni 1989 en 29 januari 1990 uitspraak heeft gedaan over de vordering tot vergoeding van de onmogelijkheid om de oorspronkelijke bestemming van het goed te verwezenlijken wegens de fout van de overheid, en de voormelde vordering dus niet nieuw is, aangezien zij met hetzelfde opzet is ingesteld als de aan de
eerste rechter voorgelegde vordering, ook al steunt ze op een andere juridische grondslag;
dat een nieuwe vordering door wijziging van voorwerp impliceert dat een vordering in de
plaats wordt gesteld van een andere die opgegeven wordt, wat te dezen niet het geval is;
dat de nieuwe vordering niet beantwoordt aan de vereisten van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek; dat eiseres verweerder in werkelijkheid verwijt het arrest van het hof
[van beroep] van 29 januari 1990 niet te hebben uitgevoerd en te hebben gedraald met de
uitvoering van zijn beslissing om aan het goed zijn vroegere bestemming terug te geven,
een keuze die hij zelf op grond van artikel 34 van het oude Waalse Wetboek had gemaakt,
en vergoeding vordert voor de schade die zij heeft geleden door dat als foutief aangemerkt
dubbel verzuim; dat verweerder opmerkt dat eiseres, buiten het betalingsbevel van 28 juni
1990, de gedwongen uitvoering van het arrest van 29 januari 1990 niet heeft gevorderd,
noch door de uitbetaling van de provisionele vergoeding van 2.000.000 frank na te streven, noch door het wettelijk deskundigenonderzoek op te starten; dat zij zich vrijwillig de
vergoeding heeft ontzegd die neerkwam op 80 pct. van de waarde die voortvloeide uit het
gewestplan; dat eiseres haar huidige vorderingen evenmin kan gronden op artikel 808 van
het Gerechtelijk Wetboek, dat alleen betrekking heeft op een bijkomende vordering die
ertoe strekt rekening te houden met feiten die zich sinds de dagvaarding hebben voorgedaan en die het gevolg zijn van de aangevoerde feiten; dat de bijkomende vordering geen
nieuwe vordering is maar een toevoeging of een aanvulling bij de oorspronkelijke vordering (FETTWEIS, Manuel de procédure civile, 86 e.v.); dat, te dezen, de vorderingen van eiseres geen verlenging vormen van de oorspronkelijke vordering, die definitief en volledig
is berecht, maar gegrond zijn op het feit dat verweerder het arrest van het hof [van beroep]
van 29 januari 1990 niet - of niet getrouw - heeft uitgevoerd; dat het dus niet gaat om
nieuwe (lees: bijkomende) vorderingen.
Grieven
1. Eerste onderdeel
Artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, krachtens hetwelk de vordering die voor de
rechter aanhangig is, uitgebreid of gewijzigd kan worden, indien de nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies, berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd,
zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is, maakt het mogelijk een nieuwe
vordering in te stellen, niet alleen door wijziging van het voorwerp maar tevens door feiten in het debat te brengen die niet in de gedinginleidende akte zijn aangevoerd maar die
zich nadien hebben voorgedaan, en die een weerslag hebben op het geschil. Eiseres heeft
in de conclusie die zij genomen heeft na het arrest van het hof [van beroep] van 29 januari
1990, een nieuwe vordering tot schadevergoeding ingesteld op grond van de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek. Daartoe voerde zij feiten aan die zich na de gedinginleidende akte hebben voorgedaan, met name het feit dat verweerder, na een termijn
van acht jaar, bij besluit van 23 juli 1998 het gewestplan van Nijvel gewijzigd heeft, en de
litigieuze open plek opnieuw ingedeeld heeft in een woonuitbreidingszone om aldus te
ontsnappen aan de betaling van de schadevergoeding, hetgeen rechtsmisbruik oplevert. De
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tweede nieuwe vordering, die eveneens strekte tot betaling van schadevergoeding, steunde
op de artikelen 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden en 1 van het eerste aanvullende protocol bij dat verdrag, op grond
dat eiseres de open plek niet als bouwgrond heeft kunnen verkopen, en dat het bevriezen
van dat eigendom gedurende acht jaar overeenstemde met een feitelijke onteigening. Die
twee nieuwe vorderingen waren dus gegrond op feiten die niet zijn aangevoerd in de gedinginleidende akten van de maanden januari tot juli 1985, omdat zij zich na die periode
hebben voorgedaan, maar tegelijkertijd een weerslag hebben op het geschil, met name het
verkrijgen van schadevergoeding voor de ingeleide procedures en voor de fouten van verweerder met betrekking tot de bestemming van de open plek en de aan eiseres verschuldigde vergoeding, ook al was hun juridische omschrijving verschillend; dat het feit dat de
oorspronkelijke vorderingen en van de nieuwe vorderingen hetzelfde voorwerp hadden,
met name het verkrijgen van schadevergoeding, de ontvankelijkheid van die nieuwe vorderingen niet in het gedrang brengt (schending van de artikelen 772, 807 en 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek).
(...)

V. Beslissing van het Hof
(...)
Eerste onderdeel:
Overwegende dat artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, dat krachtens artikel 1042 van dat wetboek toepasselijk is in hoger beroep, bepaalt dat de vordering die voor de rechter aanhangig is, uitgebreid of gewijzigd kan worden indien
de nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies, berusten op een feit of akte in de
dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend
is;
Dat die bepaling, hoewel ze niet vereist dat de uitgebreide of gewijzigde vordering uitsluitend gegrond is op een feit of akte die in de gedinginleidende akte
wordt aangevoerd, daarentegen niet toestaat dat een nieuwe vordering aangenomen wordt die niet op een dergelijk feit of een dergelijke akte is gegrond;
Overwegende dat het bestreden arrest oordeelt dat het hof van beroep, ingevolge de arresten van 8 juni 1989 en 29 januari 1990, "zijn rechtsmacht alleen over
de bepaling van de [aan eiseres verschuldigde] definitieve schadevergoeding nog
niet volledig had uitgeoefend" en dat "[verweerder] een beroep heeft gedaan op
de bepalingen van artikel 34, zevende lid van het Waals Wetboek [van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium], dat hem in staat stelt zich [...] aan de
betaling van de vergoeding te onttrekken door aan het litigieuze goed zijn vroegere bestemming terug te geven", en vervolgens vaststelt dat "[eiseres] [verweerder] thans verwijt dat hij noch het arrest van het hof [van beroep] van 29 januari
1990, noch zijn beslissing om aan het goed zijn vroegere bestemming terug te
geven, heeft uitgevoerd, en dit gedurende acht jaar", en dat zij "vergoeding vordert voor de schade die haar is berokkend door dat als foutief aangemerkt dubbel
verzuim";
Dat het bestreden arrest, door die vermeldingen, waaruit blijkt dat de vorderingen die eiseres heeft voorgelegd aan het hof van beroep na diens arrest van 29 januari 1990, niet gegrond zijn op een feit of een akte die aangevoerd worden in de
dagvaarding, zijn beslissing om die vorderingen niet-ontvankelijk te verklaren
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naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...);
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
6 juni 2005 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Houtekier en Simont.

Nr. 318
3° KAMER - 6 juni 2005

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN
T.A.V. DE GOEDEREN - HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL - SCHEIDING VAN GOEDEREN GEMEENSCHAP VAN AANWINSTEN - AANVAARDING - TERMIJN - VERVAL - AFSTAND –
OVERGANGSBEPALINGEN.
2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL SCHEIDING VAN GOEDEREN - GEMEENSCHAP VAN AANWINSTEN - ECHTSCHEIDING - AANVAARDING TERMIJN - VERVAL - AFSTAND – OVERGANGSBEPALINGEN.
3º HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS — BEDONGEN STELSELS - SCHEIDING
VAN GOEDEREN - GEMEENSCHAP VAN AANWINSTEN - ECHTSCHEIDING - AANVAARDING - TERMIJN VERVAL - AFSTAND – OVERGANGSBEPALINGEN.
1º, 2° en 3° Oud art. 1463 B.W., bepaalt dat de uit de echt of van tafel en bed gescheiden
vrouw die, binnen drie maanden en veertig dagen nadat de echtscheiding of de scheiding
van tafel en bed definitief is uitgesproken, de gemeenschap niet aanvaard heeft, geacht
wordt daarvan afstand te hebben gedaan, tenware zij, nog binnen de termijn zijnde, van
de rechter verlenging van de termijn bekomen heeft, nadat de man werd gehoord of
behoorlijk opgeroepen; die bepaling blijft van toepassing op de ontbinding en de
vereffening van een gemeenschap van aanwinsten die echtgenoten, die vóór de
inwerkingtreding van de W. 14 juli 1976, waren gehuwd, bij hun stelsel van scheiding van
goederen gevoegd hadden1. (Art. 1463 (oud) B.W.; Art. 3 Overgangsbepalingen - art. 1,
3° Wet 14 juli 1976 betreffende de werderzijdse rechten en verplichtingen van
echtgenoten
en
de
huwelijksvermogensstelsels;
Art.
4
Overgangsen
wijzigingsbepalingen - §5 Wet 14 juli 1976 betreffende de werderzijdse rechten en
verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels; Art. 47, §1 Wet 14 juli
1976 betreffende de werderzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de
huwelijksvermogensstelsels)
1 Zie Cass., 27 dec. 1985, A.R. 4708, nr. 281; 15 mei 1998, A.R. C.97.0098.F, nr. 254; A.A., 22 jan.
2003, Rev. not. belge 2003, 661; I. DE STEFANI en P. DE PAGE, "Le droit transitoire des regimes
conventionnels en communauté et la Cour d'Arbitrage", Rev. not. belge 2003, 644 e.v., inz. 656 en
657; art. 1463 B.W., zoals het van toepassing was vóór W. 14 juli 1976.
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(G. T. F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0504.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 12 februari 2004 is gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van 13 april 2005 heeft de eerste voorzitter de zaak naar de derde kamer verwezen.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift volgend middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1453 en 1463 van het Burgerlijk Wetboek, zoals die artikelen, in hun oorspronkelijke versie, zijn behouden door artikel 47 van de opheffings- en wijzigingsbepalingen vervat in artikel 4 van de wet van 4 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en
verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels;
- de artikelen 1, inzonderheid 3° van de overgangsbepalingen vervat in artikel 3 van de
voormelde wet van 14 juli 1976 en 47, inzonderheid §§1 en 3 van de opheffings- en wijzigingsbepalingen vervat in artikel 4 van dezelfde wet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt in substantie vast dat eiser en verweerster op 7 mei 1957 te L. zijn gehuwd met een stelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten, geregeld door de oude artikelen 1498 en 1499 van het Burgerlijk Wetboek, "welk stelsel noch
bevestigd noch gewijzigd werd"; dat de scheiding werd uitgesproken door het arrest van
16 februari 1999 en in de registers van de burgerlijke stand is overgeschreven; dat eiser
verweerster op 8 december 1999 heeft gedagvaard tot vereffening en verdeling; dat de
eerste rechter, bij het beroepen vonnis van 8 februari 2002, bevolen heeft alle goederen uit
het huwelijksvermogensstelsel van de partijen te inventariseren, te tellen, te vereffenen en
te verdelen, daartoe twee notarissen-vereffenaars en daarenboven drie deskundigen heeft
aangewezen, waarbij de eerste deskundige belast werd met de beschrijving van een onroerend goed, de tweede met de schatting van de huisraad en vervolgens met de samenstelling van loten om hun verdeling in natura mogelijk te maken, en de derde, de heer P., bedrijfsrevisor, verschillende opdrachten toegewezen kreeg met betrekking tot de aandelen
en deelbewijzen die eiser bezit of bezat en tot de vergoedingen waartoe de tijdens het huwelijk verrichte overdrachten, aankopen of herstructureringen van vennootschappen aanleiding konden geven.
Vervolgens zegt het arrest " voor recht dat [verweerster] haar rechten kan doen gelden
op de tussen de partijen overeengekomen gemeenschap van aanwinsten" en de zaak naar
de notarissen-vereffenaars verwijst "om, overeenkomstig de voorafgaande bemerkingen,
het inventariseren, verrekenen, vereffenen en verdelen van alle goederen uit het huwelijksvermogensstelsel van de partijen voort te zetten".
Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
" [Eiser] betoogt dat het oude artikel 1463 van het Burgerlijk Wetboek, luidens hetwelk

1222

HOF VAN CASSATIE

6.6.05 - Nr. 318

'de uit de echt of van tafel en bed gescheiden vrouw die de gemeenschap niet aanvaard
heeft binnen drie maanden en veertig dagen nadat de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed definitief is uitgesproken, geacht wordt van de gemeenschap afstand te hebben
gedaan, behalve indien zij, nog voor het verstrijken van de termijn, van de rechter een verlenging daarvan bekomen heeft, op tegenspraak van de man of deze behoorlijk opgeroepen zijnde', op dit geschil moet worden toegepast;
Aangezien voornoemd artikel door een nieuwe bepaling is vervangen krachtens artikel
2 van de wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van
echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels, rijst de vraag of dat artikel nog steeds kan
worden toegepast op de gemeenschappen die oorspronkelijk zijn geregeld volgens de bepalingen van de Code Napoléon en inzonderheid, te dezen, op de gemeenschap van goederen die de partijen in hun huwelijkscontract van 2 mei 1977 (lees: 1957) zijn overeengekomen;
Luidens artikel 1, 3°, [van de overgangsbepalingen van de wet van 14 juli 1976], beperkt de wetgever de bepalingen die hij toegepast wil zien op echtgenoten die voordien
met name het stelsel van de gemeenschap beperkt tot de aanwinsten hadden aangenomen
en die niet binnen de wettelijke termijn de verklaring hadden afgelegd waarmee zij hun
vroeger huwelijksvermogens-stelsel ongewijzigd wensten te handhaven [...], duidelijk tot
de nieuwe artikelen 1415 tot 1426 en 1408 tot 1414 van het Burgerlijk Wetboek [...];
De nieuwe artikelen 1415 tot 1426 van het Burgerlijk Wetboek betreffen het beheer van
het gemeenschappelijk vermogen en concretiseren de juridische emancipatie van de
vrouw, die vastgelegd werd in de wet van 30 april 1958 betreffende de wederzijdse rechten en plichten van de echtgenoten. Het oude artikel 1453 van het Burgerlijk Wetboek
(dat bepaalt: 'na de ontbinding van de gemeenschap heeft de vrouw of hebben haar erfgenamen en rechtverkrijgenden de bevoegdheid om de gemeenschap te aanvaarden of daarvan afstand te doen: elke hiermee strijdige overeenkomst is nietig') en het oude artikel
1463 van datzelfde wetboek, dat de toepassingsvoorwaarden ervan bepaalt - in zoverre zij
de echtgenote de keuze geven de gemeenschap te aanvaarden of daarvan afstand te doen zijn maatregelen die de wetgever destijds ten voordele van de vrouw heeft genomen omdat zij niet betrokken was bij het beheer van de gemeenschap en te beletten dat zij de gevolgen diende te dragen van een rampzalig beheer door haar echtgenoot, die toen de enige
beheerder van de gemeenschap was [...]. Die keuze was onder vigeur van de Code Napoléon zo essentieel voor het stelsel van de gemeenschap dat die code elke overeenkomst
verbood die de echtgenote het recht ontzegde afstand te doen van de gemeenschap of die
haar bevoegdheden inperkte (oud artikel 1453 van het Burgerlijk Wetboek);
Aangezien de wet van 14 juli 1976 het recht van de echtgenote heeft vastgelegd om
rechtstreeks deel te nemen aan het beheer van het gemeenschappelijk vermogen, op voet
van gelijkheid met haar echtgenoot, heeft de sanctie die opgelegd werd door de oude artikelen 1453 en 1463 van het Burgerlijk Wetboek, welke voortvloeiden uit het beheer van
de gemeenschap door de echtgenoot alleen, geen reden van bestaan meer en moet zij dus
als opgeheven beschouwd worden [...];
De wetgever heeft zich daarover trouwens duidelijk uitgesproken in de parlementaire
voorbereiding van de wet van 14 juli 1976, aangezien, op de vraag waarom alleen de
vrouw de vereffening van de gemeenschap mocht vragen wanneer de man niet akkoord
ging (met toepassing van artikel 1, 5° van artikel 3 betreffende de overgangsbepalingen
van de wet van 14 juli 1976), bij het onderzoek van het wetsontwerp door de Commissie
voor Justitie van de Kamer verduidelijkt werd dat "onder het vroegere regime de vrouw
afstand kon doen van de gemeenschap, zodat zij niet diende tussen te komen in de schulden door de man als hoofd van de gemeenschap gemaakt. In het nieuwe regime heeft zij
dat recht niet meer' (Gedr. St. Kamer 1975-1976, nr. 869/3; Pasin. 1976, 1749);
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Hieruit volgt dat [verweerster], hoewel de partijen zijn gehuwd met een stelsel van
scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten, geregeld door de oude artikelen 1498 en 1499 van het Burgerlijk Wetboek, en dat zij zijn gescheiden na de inwerkingtreding van de wet van 14 juli 1976, al haar rechten kan doen gelden op die gemeenschap,
aangezien geen enkele voorafgaande verklaring of andere vormvereiste daartoe vereist is".
Grieven
Artikel 1, 3° van de overgangsbepalingen vervat in artikel 3 van de wet van 14 juli
1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels bepaalt:
"Indien de verklaring bedoeld in 1° niet wordt afgelegd, zullen de echtgenoten die de
gemeenschap beperkt tot de aanwinsten of de algemene gemeenschap hebben aangenomen, bij het verstrijken van die termijn onderworpen zijn aan de bepalingen van de artikelen 1415 tot 1426 voor alles wat betrekking heeft op het bestuur van de gemeenschap en
van de eigen goederen, alsook aan de bepalingen van de artikelen 1408 tot 1414 betreffende de gemeenschappelijke schulden en de rechten van de schuldeisers.
Hetzelfde geldt voor de echtgenoten die de scheiding van goederen of het dotaal stelsel
hebben gekozen onder beding van een gemeenschap van aanwinsten als omschreven in de
artikelen 1498 en 1499 van het Burgerlijk Wetboek, doch uitsluitend wat die gemeenschap betreft."
Artikel 47 van de in artikel 4 van datzelfde wetboek vervatte opheffings- en wijzigingsbepalingen bepaalt:
"§1. De artikelen 226bis tot 226septies, 300, 307, 776, eerste lid, 818, 905, 940, eerste
lid, 1399 tot 1535, 1540 tot 1581, 2255 en 2256 van het Burgerlijk Wetboek, 64 tot 72
van de Hypotheekwet van 16 december 1851, 1562 van het Gerechtelijk Wetboek, 553 tot
560 van het Wetboek van koophandel en artikel 6 van het Wetboek der successierechten
blijven, bij wijze van overgangsmaatregel, tot aan de vereffening van hun huwelijksvermogensstelsel van kracht voor echtgenoten die, gehuwd vóór de inwerkingtreding van
deze wet, een ander stelsel dan de gemeenschap hebben aangenomen dan wel krachtens
de wet of een overeenkomst onder de regels van het gemeenschapsstelsel vallen en overeengekomen zijn het bestaande stelsel ongewijzigd te handhaven.
[...]
§3. Indien echtgenoten, gehuwd na een gemeenschap van goederen te hebben aangenomen, krachtens de overgangsmaatregelen van deze wet, aan de bepalingen van deze wet
alleen onderworpen zijn wat betreft het bestuur van de gemeenschap en van hun eigen
goederen, de vaststelling van de gemeenschappelijke schulden en de rechten van de
schuldeisers, blijven de artikelen opgesomd in de §§1 en 2 op hen toepasselijk in zoverre
zij noodzakelijk zijn voor de werking en de vereffening van hun huwelijksvermogensstelsel. "
Uit de voormelde bepalingen volgt duidelijk dat de echtgenoten die vóór 28 september
1976, datum van inwerkingtreding van de wet van 14 juli 1976, huwden met het stelsel
van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten, geregeld door de oude artikelen 1498 en 1499 van het Burgerlijk Wetboek, aan geen andere bepalingen van de
nieuwe wet onderworpen zijn dan aan die welke uitdrukkelijk vermeld worden in artikel
1, 3° van de overgangsbepalingen. Die echtgenoten zijn inzonderheid niet onderworpen
aan de nieuwe artikelen 1427 tot 1450 van het Burgerlijk Wetboek, waarin de ontbinding
en vereffening van de volledig door de nieuwe wet geregelde gemeenschappen bepaald
worden.
De voormelde echtgenoten zijn voor de ontbinding en vereffening van de gemeenschap
van aanwinsten, die samenhangt met hun stelsel van scheiding van goederen, integendeel
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onderworpen aan de artikelen 1441 tot 1495 van het Burgerlijk Wetboek, zoals die artikelen van kracht waren vóór de inwerkingtreding van de wet van 14 juli 1976. Dat wordt bevestigd door het feit dat de werking van die artikelen, bij wijze van overgangsbepaling,
wordt gehandhaafd door voormeld artikel 47 van de opheffings- en overgangsbepalingen.
Die echtgenoten zijn dus met name onderworpen aan de oude artikelen 1453 en 1463 van
het Burgerlijk Wetboek, ongeacht de datum van ontbinding van het stelsel, aangezien
voornoemd stelsel vóór 28 september 1976 is overeengekomen.
Het arrest, dat vaststelt dat de partijen op 7 mei 1957 zijn gehuwd na "een stelsel van
scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten, geregeld door de oude artikelen 1498 en 1499 van het Burgerlijk Wetboek" te hebben aangenomen, "een stelsel dat
noch bevestigd noch gewijzigd werd", en dat hun huwelijk is ontbonden door een echtscheiding die is overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand, heeft bijgevolg
niet wettig kunnen beslissen dat het oude artikel 1463 van het Burgerlijk Wetboek op hen
niet van toepassing was, zodat verweerster haar rechten kon doen gelden op de gemeenschap, "aangezien geen enkele voorafgaande verklaring of andere vormvereiste daartoe
vereist is".

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 1, 3°, eerste en tweede lid van de overgangsbepalingen vervat in artikel 3 van de wet van 14 juli 1976 betreffende de
wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels, de echtgenoten die gekozen hadden voor het stelsel van de scheiding van goederen onder het beding van een gemeenschap van aanwinsten, geregeld bij de artikelen 1498 en 1499 van het Burgerlijk Wetboek, en die niet binnen de termijn van een jaar te rekenen de inwerkingtreding van de voormelde
wet, ten overstaan van een notaris verklaard hebben dat zij hun bedongen huwelijksvermogensstelsel ongewijzigd wensen te handhaven, bij het verstrijken van
die termijn, maar uitsluitend wat de gemeenschap van aanwinsten betreft, onderworpen zijn aan de bepalingen van de artikelen 1415 tot 1426, nieuw van het
Burgerlijk Wetboek, voor alles wat betrekking heeft op het bestuur van de gemeenschap, alsook aan de bepalingen van de artikelen 1408 tot 1414 betreffende
de gemeenschappelijke schulden en de rechten van de schuldeisers;
Dat luidens artikel 47, §1 van de opheffings- en wijzigingsbepalingen, vervat
in artikel 4, §5 van dezelfde wet, verschillende wettelijke bepalingen, waaronder
de oude artikelen 1399 tot 1535 van het Burgerlijk Wetboek, bij wijze van overgangsmaatregel van kracht blijven voor de echtgenoten die, gehuwd vóór de inwerkingtreding van die wet, een ander stelsel dan de gemeenschap hebben aangenomen, en dit tot de vereffening van hun huwelijksvermogensstelsel;
Dat uit het geheel van die bepalingen volgt dat het oude artikel 1463 van het
Burgerlijk Wetboek van toepassing blijft op de ontbinding en de vereffening van
een gemeenschap van aanwinsten die de echtgenoten, die vóór de inwerkingtreding van de wet van 14 juli 1976 zijn gehuwd, bij hun stelsel van scheiding van
goederen hadden gevoegd;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat "de partijen bij een op 2 mei 1957 gesloten overeenkomst [...] een stelsel van scheiding van goederen hebben aangenomen, waarbij [zij] een gemeenschap van aanwinsten hebben gevoegd, die geregeld is door de oude artikelen 1498 en 1499 van het Burgerlijk Wetboek, welk
stelsel noch bevestigd noch gewijzigd werd", en dat zij "zijn gescheiden luidens
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een arrest van het hof [van beroep] van 16 februari 1999, die in de registers van
de burgerlijke stand is overgeschreven";
Dat het arrest derhalve niet wettig beslist dat het oude artikel 1463 van het
Burgerlijk Wetboek, niet van toepassing is op het geschil, zodat verweerster al
haar rechten kan doen gelden op de tussen de partijen overeengekomen gemeenschap van aanwinsten, "aangezien geen enkele voorafgaande verklaring of andere vormvereiste daartoe vereist is";
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het beslist dat verweerster "haar
rechten kan doen gelden op de tussen de partijen overeengekomen gemeenschap
van aanwinsten" en "de zaak verwijst naar de notarissen-vereffenaars";
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
6 juni 2005 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 319
3° KAMER - 6 juni 2005

ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — BASISLOON - LEERLING - MEERDERJARIGE TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID – BEREKENING.
Wanneer de getroffene door een arbeidsongeval een leerling is die op het ogenblik van dat
ongeval reeds meerderjarig was en het ongeval een tijdelijke arbeidsongeschiktheid tot
gevolg had die is ingegaan na de inwerkingtreding van W. 22 dec. 1989 en geëindigd is
vóór de inwerkingtreding van W. 12 aug. 2000, wordt het basisloon, voor de berekening
van de dagvergoeding, vanaf het begin van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid berekend
op grond van het gemiddelde loon van de meerderjarige werknemers van de categorie
waartoe de getroffene zou hebben behoord bij het beëindigen van zijn
leerovereenkomst1. (Art. 38, eerste lid, tweede zin en tweede lid Arbeidsongevallenwet)
(FORTIS A.G. N.V. T. V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0012.F)
1 Art. 38 Arbeidsongevallenwet, na de wijziging ervan bij W. 22 dec. 1989 en vóór de wijziging
ervan bij W. 12 aug. 2000; zie A.A. 19 jan. 2000, nr. 6/2000, B.S. 2 maart 2000, 2de uitg., 6380.
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 18 juni 2003 is gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 38 van de wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, zoals gewijzigd bij
artikel 40 van de wet van 22 december 1989 en, voor zover nodig, schending van dat artikel 40;
- de artikelen 26, 27, §2 en 28 van de Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof;
- de artikelen 2, 23, 24 en 556 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 33, tweede lid, 36, 40, 144, 145, 149 en 159 van de gecoördineerde
Grondwet;
- het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten;
- het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter geen norm kan toepassen die
een hogere norm schendt, met name vastgelegd in artikel 159 van de gecoördineerde
Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest "verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond, wijzigt het
beroepen vonnis in zoverre het (eiseres) veroordeelt om (verweerder) de dagvergoedingen
te betalen die betrekking hebben op zijn periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, op
grond van een basisloon van 178.302 BEF, en veroordeelt haar om die vergoedingen te
betalen op grond van een basisloon van 582.787 BEF ".
Het arrest grondt die beslissingen met name hierop:
"Dat het antwoord van het Arbitragehof, zoals het is gesteld, slechts een gedeelte van
de tweede zin van het eerste lid van artikel 38 van de wet van 10 april 1971 nietig verklaart, en verklaart deze zin ongrondwettelijk in zoverre hij niet van toepassing is op de
tijdelijke arbeidsongeschiktheid van de leerling die op het ogenblik van het ongeval meerderjarig is, uitsluit dat men voor de berekening van die vergoeding terugvalt op de eerste
zin van het eerste lid van artikel 38, zonder de fout te blijven maken die door het Arbitragehof is veroordeeld.
Dat het rechtscollege dat de prejudiciële vraag heeft gesteld, evenals elk ander rechtscollege dat in dezelfde zaak uitspraak doet, zich voor de oplossing van het geschil naar
aanleiding waarvan de vragen bedoeld in artikel 26 van de Bijzondere wet van 6 januari
1989 op het Arbitragehof zijn gesteld, naar het arrest van het Arbitragehof moeten voegen
(artikel 28 van de voormelde wet).
Dat de beslissing van het Arbitragehof niet tot gevolg heeft dat de door dat hof ongrondwettelijk verklaarde norm met terugwerkende kracht verdwijnt, aangezien het gezag
van gewijsde van die beslissing helemaal geen waarde erga omnes heeft, zoals dat wel het
geval is voor de arresten van nietigverklaring en opschorting (Les questions préjudicielles
à la Cour d'arbitrage door J. VAN COMPERNOLLE en M. VERDUSSEN, onderzoek gepubliceerd
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door de Commission Université Palais; BECKERS, L'autorité et les effets des arrêts de la
Cour d'arbitrage, bladzijden 50 en 54).
Dat het [arbeids]hof, dat zich dus moet voegen naar de bevindingen van het Arbitragehof in zijn arrest nr. 6/2000 van 19 januari 2000, oordeelt dat het de tweede zin van het
eerste lid van artikel 38 is, vóór zijn wijziging bij de wet van 12 augustus 2000, die in dit
geschil van toepassing is op de berekening van het loon op grond waarvan de tijdelijke arbeidsongeschiktheid [van verweerder] vergoed moet worden".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Arrest nr. 6/2000 van het Arbitragehof, dat te dezen op 19 januari 2000 is gewezen,
zegt voor recht, zoals het bestreden arrest vermeldt, dat artikel 38, eerste lid, tweede zin
van de wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet schendt, doordat het niet van toepassing is op de tijdelijke arbeidsongeschiktheid van de leerling die op het ogenblik van het ongeval meerderjarig is.
Het bestreden arrest beslist dat het arbeidshof zich moet voegen naar het voormelde arrest van het Arbitragehof, maar oordeelt "het de tweede zin van het eerste lid van artikel
38 is, vóór zijn wijziging bij de wet van 12 augustus 2000, die in dit geschil van toepassing is op de berekening van het loon op grond waarvan de tijdelijke arbeidsongeschiktheid [van verweerder] vergoed moet worden".
Het is tegenstrijdig te beslissen dat men zich moet voegen naar het voormelde arrest
van het Arbitragehof, en tegelijkertijd te oordelen dat er grond bestaat tot toepassing van
de in het middel bedoelde zin van artikel 38, dat voormeld arrest ongrondwettelijk verklaart.
Door die tegenstrijdigheid is het bekritiseerde arrest noch regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet), noch naar recht verantwoord (schending van artikel 28 van de wet van 6 januari 1989), aangezien artikel 28 elk rechtscollege
dat uitspraak doet in de zaak waarin de prejudiciële vraag is gesteld, verplicht zich naar
het arrest van het Arbitragehof te voegen.
2. Tweede onderdeel
Het bestreden arrest, dat erop wijst "dat het antwoord van het Arbitragehof, zoals het is
gesteld, slechts een gedeelte van de tweede zin van het eerste lid van artikel 38 van de wet
van 10 april 1971 nietig verklaart, dat het ongrondwettelijk verklaart in zoverre het niet
van toepassing is op de tijdelijke arbeidsongeschiktheid van de leerling die op het ogenblik van het ongeval meerderjarig is, wat uitsluit dat men voor de berekening van die vergoeding terugvalt op de eerste zin van het eerste lid van artikel 38, zoniet blijft men de
fout maken die door het Arbitragehof is blootgelegd" en "dat het [arbeids]hof, dat zich dus
moet voegen naar de bevindingen van het Arbitragehof in zijn arrest nr. 6/2000 van 19 januari 2000, oordeelt dat het de tweede zin van het eerste lid van artikel 38 is, vóór zijn
wijziging bij de wet van 12 augustus 2000, die in dit geschil van toepassing is op de berekening van het loon op grond waarvan de tijdelijke arbeidsongeschiktheid [van verweerder] vergoed moet worden", beslist dat, ingevolge het voormelde arrest van 19 januari
2000 van het Arbitragehof, artikel 38, eerste lid, tweede zin van de wet van 10 april 1971
van toepassing is op zowel de meerderjarige leerling als op de leerling of de minderjarige
die meerderjarig wordt.
Die beslissing is onwettig.
Hoewel de rechter de wetten uitlegt waarvan de toepassing gevorderd wordt, kan hij
geen authentieke uitlegging geven, aangezien dat alleen door de wet kan gebeuren (schending van artikel 84 van de gecoördineerde Grondwet).
Hoewel, daarenboven, een algemeen rechtsbeginsel de rechter verbiedt een norm toe te
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passen die een hogere bepaling schendt, staat dat beginsel, evenmin als enige andere regel, de rechter om die reden toe de norm die hij moet toepassen te wijzigen om ze verenigbaar te maken met de hogere bepaling die ze schendt.
De rechter kan zich niet in de plaats stellen van de federale wetgever om een wet te wijzigen, al was het maar om een ongrondwettelijkheid in die wet weg te werken die door het
Arbitragehof prejudicieel is vastgesteld (in het middel weergegeven algemene rechtsbeginselen, artikelen 33, tweede lid, 36, 40, 144 en 145 van de Grondwet en 556 van het Gerechtelijk Wetboek).
Het bestreden arrest, dat beslist dat, gelet op het arrest van 19 januari 2000 van het Arbitragehof, artikel 38, eerste lid, tweede zin van de wet van 10 april 1971 in die zin moest
worden uitgelegd dat het eveneens van toepassing was op die meerderjarige leerling,
1° miskent de grenzen waarbinnen het voormelde arrest van het Arbitragehof gevolgen
heeft, aangezien dat hof geenszins beslist dat die tweede zin moest worden toegepast op
de leerling die reeds meerderjarig was op het ogenblik van het ongeval (schending van de
artikelen 26, §1, 3° en 28 van de wet van 6 januari 1989);
2° maakt zich schuldig aan machtsoverschrijding, door een authentieke uitlegging te
geven aan dat artikel 38, eerste lid, tweede zin (schending van artikel 84 van de gecoördineerde Grondwet) of door in de plaats van de wetgever te beslissen over de wijziging van
artikel 38 die ten gevolge van het arrest van het Arbitragehof wenselijk zou zijn (schending van de artikelen 33, tweede lid, 36, 40, 144 en 145 van de Grondwet en 556 van het
Gerechtelijk Wetboek), waarbij het aldus het in het middel vermelde algemeen rechtsbeginsel van de scheiding van de machten miskent en artikel 33, tweede lid van de Grondwet schendt, en het algemeen rechtsbeginsel miskent volgens hetwelk de rechter geen
norm kan toepassen die met name is vastgelegd in artikel 159 van de gecoördineerde
Grondwet, en dat artikel 159, voor zover nodig, schendt.
3. Derde onderdeel
1. Luidens artikel 28 van de in het middel bedoelde wet van 6 januari 1989, moet het
rechtscollege dat de prejudiciële vraag heeft gesteld, evenals elk ander rechtscollege dat in
dezelfde zaak uitspraak doet, zich voor de oplossing van het geschil naar aanleiding waarvan de vragen bedoeld in artikel 26 van de Bijzondere wet op het Arbitragehof zijn gesteld, naar het arrest van het Arbitragehof voegen.
Aangezien het Arbitragehof bij zijn voormeld arrest van 19 januari 2000 beslist heeft
dat artikel 38, eerste lid, tweede zin van de wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen
ongrondwettelijk was, heeft het bestreden arrest, door toepassing te maken van die ongrondwettelijk verklaarde tweede zin, zich niet gevoegd naar het voormelde arrest van het
Arbitragehof, en schendt het bijgevolg het in het middel vermelde artikel 28 van de wet
van 6 januari 1989.
2. Het bestreden arrest, dat beslist "dat het antwoord van het Arbitragehof, zoals het is
gesteld, [...] uitsluit dat men voor de berekening van die vergoeding terugvalt op de eerste
zin van het eerste lid van artikel 38, zonder de fout te blijven maken die door het Arbitragehof is veroordeeld", oordeelt dat het voormelde arrest van 19 januari 2000 zou hebben
beslist dat de eerste zin van artikel 38, eerste lid van de wet van 10 april 1971 te dezen
niet kon worden toegepast.
Zodoende schrijft het bestreden arrest het voormelde arrest van het Arbitragehof een
bewering toe die er niet in gedaan wordt, geeft het hem aldus een draagwijdte die niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan en miskent het derhalve de bewijskracht ervan
(schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).
3. Aldus overschrijdt het bestreden arrest ook de grenzen van het gezag van gewijsde
van het voormelde arrest van het Arbitragehof, dat zich niet had uitgesproken en, gelet op
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de bewoordingen van de prejudiciële vraag die gesteld was bij vonnis van 25 januari 1999
van de Arbeidsrechtbank te Luik, zich ook niet had kunnen uitspreken over, te dezen, de
mogelijke toepassing van de eerste zin uit het eerste lid van het in het middel vermelde artikel 38 (schending van de in het middel aangehaalde artikelen 26, 27, §2, en meer bepaald, 28 van de wet van 6 januari 1989, alsook, en voor zover nodig, van de artikelen 2,
23 en 24 van het Gerechtelijk Wetboek).
4. Vierde onderdeel
Het bestreden arrest beslist "dat het [arbeids]hof, dat zich dus moet voegen naar de bevindingen van het Arbitragehof in zijn arrest nr. 6/2000 van 19 januari 2000, oordeelt dat
het de tweede zin van het eerste lid van artikel 38 is, vóór zijn wijziging bij de wet van 12
augustus 2000, die in dit geschil van toepassing is op de berekening van het loon op grond
waarvan de tijdelijke arbeidsongeschiktheid [van verweerder] vergoed moet worden".
1. Zoals het tweede en het derde onderdeel van het middel (inzonderheid sub 1 en 3)
aantonen, kon het bestreden arrest de tweede zin van het eerste lid van het in het middel
vermelde artikel 38 van de wet van 10 april 1971, die door het voormelde arrest van het
Arbitragehof ongrondwettelijk was verklaard, te dezen niet toepassen.
Het arrest schendt bijgevolg die wetsbepaling, die ze niet mocht toepassen, door ze toe
te passen (schending van artikel 38, eerste lid, tweede zin van de wet van 10 april 1971
en, voor zover nodig, schending van artikel 40 van de wet van 22 december 1989).
2. Als aangenomen moest worden - quod non - dat het voormelde arrest van het Arbitragehof het bestreden arrest niet zou hebben belet te dezen de tweede zin van het eerste
lid van het in het middel aangegeven artikel 38 toe te passen, dan zou die tekst te dezen
vooralsnog intrinsiek niet toepasselijk zijn, aangezien hij alleen betrekking heeft op het
geval waarin de leerling meerderjarig wordt.
Het bekritiseerde arrest schendt bijgevolg die tekst door hem toe te passen op een geval
dat er niet in vermeld staat (schending van artikel 38, eerste lid, tweede zin van de wet
van 10 april 1971 en, voor zover nodig, schending van artikel 40 van de wet van 22 december 1989).
3. Het bestreden arrest, dat artikel 38, eerste lid, tweede zin van de wet van 10 april
1971 niet mocht toepassen, kon, bij gebrek aan een verwijzing naar het tweede lid van dat
artikel 38, het basisloon voor de berekening van de vergoedingen op grond van de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, niet vaststellen overeenkomstig dat artikel 38,
tweede lid, dat alleen betrekking heeft op de periodes van blijvende arbeidsongeschiktheid
(schending van het in het middel aangegeven artikel 38, tweede lid van de wet van 10
april 1971).
4. Aangezien zowel de tweede zin van het eerste lid van het in het middel aangegeven
artikel 38 als het tweede lid van dat artikel [niet] van toepassing zijn, was de enige wetsbepaling die te dezen kon worden toegepast, de eerste zin van het eerste lid van dat artikel
38.
Het bestreden arrest, dat het weigert toe te passen, schendt het geheel van de in het middel aangegeven wettelijke bepalingen, met uitzondering van die van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 149 van de Grondwet, en schendt meer bepaald de eerste zin van artikel 38, eerste lid van de wet van 10 april 1971.

IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel:
Overwegende dat het arrest, luidens hetwelk het arbeidshof zich moet voegen
naar het arrest van het Arbitragehof en dat aan de litigieuze wetsbepaling een uitlegging geeft die niet deze is op grond waarvan het Arbitragehof die bepaling on-
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grondwettelijk verklaart, niet tegenstrijdig is;
Tweede onderdeel:
Overwegende dat het arrest, op de gronden die het onderdeel weergeeft, niet
oordeelt dat het Arbitragehof zou hebben beslist dat de tweede zin van artikel 38,
eerste lid van de wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen moest worden
toegepast op de leerling die op het ogenblik van het ongeval reeds meerderjarig
was, maar binnen de grenzen van zijn bevoegdheid om de op het geschil toepasselijke norm uit te leggen, en zonder deze te wijzigen, onderzoekt op welke wijze
die bepaling overeenkomt met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en derhalve gevolgen kan hebben;
Dat het arrest aldus de wetsbepalingen niet schendt en de algemene rechtsbeginselen niet miskent die in dat onderdeel worden aangegeven;
Derde onderdeel:
Overwegende dat, enerzijds, het arbeidshof zich heeft gevoegd naar het arrest
van het Arbitragehof, door geen acht te slaan op de uitlegging volgens welke artikel 38, eerste lid, tweede zin, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt;
dat het anderzijds niet oordeelt dat het Arbitragehof zou hebben beslist dat de
eerste zin van datzelfde lid op dat geval niet kon worden toegepast;
Vierde onderdeel:
Overwegende dat het arrest nr. 6/2000 van 19 januari 2000 van het Arbitragehof niet tot gevolg heeft dat artikel 38, eerste lid, tweede zin, niet mag worden
toegepast, ongeacht de uitlegging die eraan gegeven kan worden;
Overwegende, voor het overige, dat volgens datzelfde artikel 38, eerste lid, zoals het te dezen van toepassing is, wanneer de getroffene een leerling of een minderjarige is en het ongeval een tijdelijke arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt, het loon eventueel wordt aangevuld met een hypothetisch loon of met de
andere verdiensten zoals bepaald bij artikel 36; dat wanneer de leerling of de
minderjarige tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid meerderjarig
wordt, het basisloon voor de berekening van de dagvergoeding vanaf die datum
bepaald wordt overeenkomstig het tweede lid;
Dat, luidens dat laatstgenoemde lid, wanneer het ongeval een blijvende arbeidsongeschiktheid of het overlijden van de getroffene veroorzaakt en de leerling of de minderjarige geen loon genoot of zijn loon lager was dan het gemiddeld loon van de meerderjarige werknemers in de categorie waartoe de getroffene bij zijn meerderjarigheid of bij het beëindigen van de leerovereenkomst zou
behoord hebben, het basisloon berekend wordt op grond van dit laatste gemiddeld loon;
Dat uit die bepalingen kan worden afgeleid dat het basisloon voor de berekening van de dagvergoeding, vanaf het ogenblik waarop de leerling meerderjarig
wordt overeenstemt met het gemiddelde loon van de meerderjarige werknemers
van de categorie waartoe hij zou hebben behoord bij het beëindigen van zijn leerovereenkomst;
Dat de leerling die op het ogenblik van het arbeidsongeval meerderjarig is, van
die regel geniet bij het ingaan van zijn tijdelijke arbeidsongeschiktheid;
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Dat het arrest, dat verweerders basisloon berekent op grond van het voormelde
gemiddelde loon met toepassing van het eerste lid, tweede zin, en van het tweede
lid van artikel 38, zijn beslissing bijgevolg naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
6 juni 2005 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Simont.

Nr. 320
3° KAMER - 6 juni 2005

MINDERVALIDEN - INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING - BEDRAG
- VERMINDERING - HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN.
Het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming dat toegekend wordt aan een
mindervalide, wordt niet in mindering gebracht van het bedrag van de in een rente
omgezette hulp van de Staat aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, dat aan de
mindervalide is toegekend1. (Art. 13, §1, eerste lid, 1° Gehandicaptenwet
Tegemoetkomingen; Art. 30, §2 K.B. 6 juli 1987; Artt. 31, §1 en 32, §1 Wet 1 aug. 1985)
(BELGISCHE STAAT – Ministre van Sociale Zaken en Volksgezondheids, dienst uitkeringen aan gehandicapten T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0130.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 13 april 2004 is gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 13, §1, eerste lid, 1° van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoet1 Zie Cass., 26 april 1993, A.R. 9646, nr. 200; art. 13, §1, eerste lid, 1° Gehandicaptenwet
Tegemoetkomingen, vóór de opheffing ervan bij de programmawet van 24 dec. 2002 (I); art. 30, §2
K.B. 6 juli 1987, vóór de opheffing ervan bij het K.B. 22 mei 2003; artt. 31, §1 en 32, §1 W. 1 aug.
1985 houdende fiscale en andere bepalingen, vóór de wijziging ervan bij W. 26 maart 2003.
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komingen aan gehandicapten;
- de artikelen 31, inzonderheid §1 en 32, inzonderheid §1 van de wet van 1 augustus
1985 houdende fiscale en andere bepalingen;
- artikel 30, §2 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat er bij de vaststelling van het bedrag van de inkomensvervangende
tegemoetkoming, bepaald in de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkoming
aan gehandicapten, waarop verweerder aanspraak kan maken voor de periode van 1 oktober 2000 tot 31 maart 2001, geen rekening hoeft te worden gehouden met het bedrag
(2.500.000 BEF) dat hij ontvangen heeft van de Commissie voor financiële hulp aan
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, met toepassing van de wet van 1 augustus
1985 houdende fiscale en andere bepalingen.
Het arrest grondt zijn beslissing op de volgende redenen:
"Uit het onderzoek [van artikel 13 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, zoals het op dat ogenblik van toepassing was, en van
artikel 30, §2 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming], volgt dat de andere prestaties
dan de sociale prestaties die afgetrokken worden van de inkomensvervangende tegemoetkoming, gestort worden ingevolge een wet en toegekend worden wegens een beperking
van het verdienvermogen;
Artikel 31, §1 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen
bepaalt dat wie ernstig lichamelijk letsel of nadeel voor zijn gezondheid heeft ondervonden als rechtstreeks gevolg van een opzettelijke gewelddaad in België gepleegd, een hulp
kan aanvragen onder verschillende voorwaarden, en met name indien het nadeel niet voldoende en op daadwerkelijke wijze door andere middelen lijkt te kunnen worden hersteld,
zoals door betaling van schadevergoeding door de dader of door betaling van ieder bedrag
met betrekking tot de schade door een stelsel van maatschappelijke zekerheid of van beroepsverzekeringen (arbeidsongevallen of beroepsziekten), dan wel van een private verzekering;
Volgens artikel 32, §1, [van de wet van 1 augustus 1985], bestaat het nadeel waarvoor
een hulp kan worden gevraagd uitsluitend in een tijdelijke en/of blijvende invaliditeit, een
morele of esthetische schade, een fysiek of psychisch lijden, de medische kosten en de
ziekenhuiskosten, een verlies van inkomsten, enz.;
Zoals het openbaar ministerie terecht vermeldt in zijn advies, heeft deze wet tot doel
hulp te verstrekken indien het slachtoffer onvoldoende schadevergoeding kan verkrijgen
langs de normale weg [...];
De commissie die belast is met de uitspraak over een aanvraag, vergoedt het slachtoffer
niet maar komt hem ter hulp door een billijk bedrag vast te stellen, zonder een volledige
vergoeding van de schade te waarborgen [...];
Bijgevolg betreft het geen vergoeding maar hulp waarvan het bedrag naar billijkheid
wordt vastgesteld. Onder die voorwaarden kan de betrokken hulp niet worden gelijkgesteld met een tegemoetkoming die gestort wordt ingevolge een wet en die zijn grond vindt
in de beperking van het verdienvermogen. De toekenning van een inkomensvervangende
tegemoetkoming moet dus volledig en zonder enige aftrek gestort worden voor de periode
van 1 oktober 2000 tot 31 maart 2001. De achterstallige bedragen moeten worden gestort,
verhoogd met de verwijlinteresten".
Grieven
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Volgens artikel 13, §1, 1° van de wet van 27 februari 1987 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, wordt de inkomensvervangende tegemoetkoming geweigerd of verminderd indien de gehandicapte krachtens een andere Belgische of een buitenlandse wetgeving "aanspraak" heeft op uitkeringen die hun grond vinden in een beperking van het verdienvermogen of op sociale uitkeringen betreffende de ziekte en invaliditeit, de werkloosheid, de arbeidsongevallen, de beroepsziekten, de gezinsbijslagen, de
rust- en overlevingspensioenen en het gewaarborgd inkomen voor bejaarden.
Artikel 30, §2 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987, gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 14 april 1993, betreft de wijze waarop de tegemoetkoming aan gehandicapten
wordt berekend ingeval een uitkering, bedoeld in artikel 13, §1 van de wet van 27 februari
1987, wordt toegekend onder de vorm van een kapitaal. In tegenstelling tot wat het arrest
oordeelt, blijkt noch uit de bewoordingen van artikel 13 van de wet noch uit het koninklijk
besluit van 6 juli 1987 dat alleen de in dat artikel 13 bepaalde uitkeringen de vermindering of weigering van de tegemoetkomingen aan gehandicapten zouden kunnen verantwoorden. In werkelijkheid kan op grond van het residuair karakter van de tegemoetkomingen aan gehandicapten niet worden aangenomen dat het bedrag dat aan de gehandicapte toegekend wordt door de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden niet in aanmerking mag worden genomen bij de vaststelling van
die tegemoetkomingen. Volgens artikel 32 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, kan het nadeel dat de door die commissie toegekende hulp verantwoordt, bestaan in "een verlies of een vermindering van inkomsten". Dat is dus een gegeven waarmee de commissie rekening kan houden wanneer ze het bedrag vaststelt van
de hulp aan het slachtoffer van een opzettelijke gewelddaad. Het arrest oordeelt bijgevolg
ten onrechte dat die hulp zijn grond niet zou vinden in de beperking van het verdienvermogen van het slachtoffer.
Het arrest dat beslist dat, bij het vaststellen van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming waarop verweerder recht heeft, abstractie moet worden gemaakt van
de hulp van 2.500.000 BEF die hij ontvangen heeft van de Commissie voor financiële
hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, miskent derhalve het residuair karakter van de tegemoetkomingen aan gehandicapten (schending van de artikelen 13, §1, eerste lid, 1° van de wet van 27 februari 1981 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, en 30, §2 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming), miskent daarenboven het juridisch karakter van de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden (schending van
de artikelen 31, inzonderheid §1 en 32, inzonderheid §1 van de wet van 1 augustus 1985
houdende fiscale en andere bepalingen), en is bijgevolg niet naar recht verantwoord
(schending van alle, in het middel aangegeven bepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat krachtens artikel 13, §1, eerste lid van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, zoals het op dat
ogenblik van toepassing was, de inkomensvervangende tegemoetkoming geweigerd of verminderd wordt indien de gehandicapte krachtens een andere Belgische of een buitenlandse wetgeving of krachtens regelen van toepassing op het
personeel van een volkenrechtelijke instelling aanspraak heeft op uitkeringen die
hun grond vinden in een beperking van het verdienvermogen of op sociale uitkeringen betreffende de ziekte en invaliditeit, de werkloosheid, de arbeidsongevallen, de beroepsziekten, de gezinsbijslagen, de rust- en overlevingspensioenen en
het gewaarborgd inkomen voor bejaarden;
Dat die bepaling weliswaar een aanvullend karakter verleent aan de inkomens-
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vervangende tegemoetkoming, maar niet verbiedt dat die tegemoetkoming uitsluitend met de daarin vermelde tegemoetkomingen gecumuleerd wordt;
Overwegende dat artikel 31, §1, 1 van de wet van 1 augustus 1985 houdende
fiscale en andere bepalingen, zoals het te dezen van toepassing is, bepaalt dat wie
ernstig lichamelijk letsel of nadeel voor zijn gezondheid heeft ondervonden als
rechtstreeks gevolg van een opzettelijke gewelddaad in België gepleegd, een
hulp kan aanvragen, op voorwaarde dat het nadeel niet voldoende en op daadwerkelijke wijze door andere middelen lijkt te kunnen worden hersteld, zoals
door betaling van schadevergoeding door de dader of door betaling van ieder bedrag met betrekking tot de schade door een stelsel van maatschappelijke zekerheid of van schadeloosstelling ten gevolge van arbeidsongevallen of beroepsziekten, dan wel van een private verzekering;
Overwegende dat artikel 32, §1 van dezelfde wet, zoals het op dit geschil van
toepassing is, definieert waarin het nadeel, waarvoor het slachtoffer een hulp kan
vragen, uitsluitend moet bestaan, in geen enkele bepaling vereist dat dit nadeel,
dat in een verlies of vermindering van inkomsten kan bestaan, verantwoord
wordt door een beperking van het verdienvermogen van het slachtoffer;
Dat het arrest derhalve wettig beslist dat de hulp die de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden toekent aan verweerder,
zijn grond niet vindt in de beperking van zijn verdienvermogen in de zin van artikel 13, §1, eerste lid, 1° van de wet van 27 februari 1987, en dat hij bijgevolg
geen invloed heeft op diens recht op inkomensvervangende tegemoetkomingen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
6 juni 2005 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 321
3° KAMER - 6 juni 2005

ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — DODELIJK ONGEVAL - RENTE BLOEDVERWANTEN - RENTE DIE VERSCHULDIGD IS NADAT DE GETROFFENE DE LEEFTIJD VAN 25
JAAR ZOU HEBBEN BEREIKT - INKOMSTEN – VOORNAAMSTE BRON VAN INKOMSTEN - BEGRIP GETROFFENE - DAADWERKELIJK AANDEEL.
De arbeidsongevallenrente blijft verschuldigd aan de bloedverwanten van de getroffene die
overleden is t.g.v een arbeidsongeval, totdat de getroffene de leeftijd van 25 jaar zou
hebben bereikt, tenzij hij voor hen de belangrijkste kostwinner was; om te beoordelen of
de getroffene de belangrijkste kostwinner was, moet de rechter rekening houden met het

Nr. 321 - 6.6.05

HOF VAN CASSATIE

1235

bedrag van het daadwerkelijk aandeel van de getroffene in de inkomsten van zijn
ouders1. (Art. 20bis Arbeidsongevallenwet)
(FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN T. S. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0141.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 23 februari 1994 is gewezen door het Arbeidshof te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 15, 20, 20bis en 59quinquies, eerste lid van de wet van 10 april 1971 op
de arbeidsongevallen.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest wijzigt het beroepen vonnis, verklaart de oorspronkelijke vordering van de eerste en de tweede verweerder gegrond, zegt voor recht dat de lijfrente bedoeld in de artikelen 15, 20 en 20bis van de arbeidsongevallenwet hen ook nog moet worden toegekend en uitbetaald na de datum waarop wijlen hun zoon de leeftijd van 25 jaar
zou hebben bereikt, aangezien voldaan is aan de in voornoemd artikel 20bis in fine bedoelde toekenningsvoorwaarden, en verklaart de vordering ongegrond waarbij eiser de
derde verwerende [partij] wil doen veroordelen om hem, op grond van artikel 59quinquies, eerste lid van de Arbeidsongevallenwet, het bedrag in kapitaal te storten dat op 30 oktober 1997 overeenstemde met de voormelde omgezette rente, met name op de volgende
gronden:
"Het moet meteen worden herhaald dat artikel 20bis van de wet van 10 april 1971 bepaalt dat de rente waarvan met name sprake is in de artikelen 15 en 20 van dezelfde wet,
aan de bloedverwanten in opgaande lijn verschuldigd is tot op het ogenblik waarop de getroffene de leeftijd van 25 jaar bereikt zou hebben, tenzij zij het bewijs leveren dat de getroffene voor hen de belangrijkste kostwinner was".
De rechter moet de betrokken inkomsten in concreto beoordelen, rekening houdende
met de kenmerken van het hem voorgelegde geval. Bij zijn beoordeling moet de rechter,
volgens de leer van het Hof van Cassatie, afwegen of de getroffene het belangrijkste aandeel had in de totale inkomsten van de bloedverwanten in opgaande lijn (Cass., 18 januari
1993, J.T.T. 1993, 204).
Het staat te dezen vast dat (wijlen) J.-P. S. op het ogenblik van het ongeval waardoor
hij werd getroffen, een netto-inkomen van 33.891 BEF had. (De eerste en de tweede verweerder) genoten van hun kant een netto-inkomen van 31.230 BEF, wat voor hen beiden
dus neerkomt op een lager inkomen dan dat van hun zoon.
1 Zie Cass., 18 jan. 1993, A.R. 8143, nr. 32; 8 okt. 2001, A.R. S.00.0074.F, nr. 533; 7 feb. 2005,
A.R. S.04.0124.N, nr. 72; zie ook art. 20 Arbeidsongevallenwet; A.A., 7 juli 2004, nr. 124/2004, B.S.
5 okt. 2004, 70270.
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Uit de voormelde bedragen blijkt duidelijk dat (de getroffene) het 'belangrijkste' aandeel in de totale inkomsten van zijn ouders had (zie wat dat betreft het voormeld arrest
van het Hof van Cassatie van 18 januari 1993). Het woord 'principal' wordt gewoonlijk
omschreven als 'qui est le plus important' (zie Le Petit Larousse 2000, p. 824; Le Petit
Robert, p. 1530).
Het [arbeids]hof kan zich bijgevolg niet helemaal aansluiten bij de rechtspraak van de
Arbeidsrechtbank te Doornik die eiser vermeldt, zelfs al blijkt laatstgenoemde die fout te
interpreteren.
Hoewel het feit dat de getroffene het hoogste loon van het gezin had, op zich niet doorslaggevend is, is de vaststelling van het belang van dat inkomen in de totale inkomsten
van de bloedverwanten in opgaande lijn, wel van doorslaggevend belang.
In dat opzicht is het onjuist om de persoonlijke onderhoudskosten van (de getroffene)
af te trekken. Immers, zoals (de eerste en de tweede verweerder) in hun conclusies terecht
beklemtonen, 'doen de persoonlijke onderhoudskosten van de getroffene niet terzake, zodra de gezinsinkomsten samengeteld worden om de financiële situatie van dat gezin te beoordelen; als, daarenboven, rekening werd gehouden met persoonlijke onderhoudskosten,
dan zou ook rekening moeten worden gehouden met die van de overlevende ouders: zij
hebben beiden een lager inkomen dan hun zoon, zodat men alleen kan beslissen dat de
zoon de belangrijkste kostwinner was van het feitelijk gezin dat hij met zijn ouders vormde'.
Daarenboven mag het begrip 'source principale de revenus' niet worden verward met
'source de dépenses'. De tekst van artikel 20bis vermeldt wel degelijk 'source principale de
revenus'. Het woord 'revenu' wordt gewoonlijk omschreven als 'ce qui revient à quelqu'un
à titre d'intérêt, de rente et par extension de salaire' (Le Petit Robert, p. 1707).
[...]
Zo kan het spaargeld van (de getroffene) niet uitgesloten worden van de bijdrage die hij
leverde in de gezinsuitgaven van zijn ouders.
Het doet bijgevolg niet terzake dat (de tweede verweerster) de bankkaart van haar zoon
vrij kon gebruiken, of dat (de tweede verweerster) een bedrag van 200.000 BEF, dat volgens (eiser) voor bedenkelijke doeleinden was gebruikt, effectief had afgehaald, aangezien het sparen op zich reeds een bijdrage is, zoals hierboven reeds is uiteengezet, ongeacht de identiteit of de hoedanigheid van het gezinslid dat de sommen van de spaarrekening afhaalt.
Uit de gegevens van de zaak blijkt dat het hoger beroep gegrond moet worden verklaard, aangezien (de getroffene) wel degelijk de belangrijkste kostwinner voor zijn ouders was.
Het [arbeids]hof moet, voor zover nodig, evenwel preciseren dat het, gelet op de objectieve gegevens die te dezen aantonen dat (de getroffene) voor zijn ouders de belangrijkste
kostwinner was, zinloos is om te trachten uit de verklaringen van laatstgenoemden af te
leiden dat er enig gegeven is dat afbreuk zou doen aan de gegrondheid van hun eisen. (Eiser) meent immers uit de verklaringen van (de eerste en de tweede verweerder) te kunnen
afleiden dat (de getroffene) slechts af en toe en dus niet onafgebroken bijdroeg tot de gezinsinkomsten. Het permanent karakter van de bijdrage is in elk geval en om de hierboven
herhaalde redenen irrelevant. De getroffene kan immers bijgedragen hebben tot de gezinsinkomsten door de onregelmatige uitgaven en niet de courante doch kleine uitgaven te bekostigen. Dat heeft te maken met de manier waarop het budget beheerd wordt, en elk gezin vult dat anders in.
De woorden 'bepaalde uitgaven' of 'volgens de behoeften' die (eiser) uit de verklaringen
(van de eerste en de tweede verweerder) haalt, kunnen evenmin, in tegenstelling tot wat
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hij beweert, hun stelling staven. Wanneer (de eerste en de tweede verweerder) 'bepaalde
uitgaven' vermelden, lijkt het vanzelfsprekend dat hun zoon niet alle gezinsuitgaven hoefde te bekostigen. De omvang van de uitgaven is daarenboven ook variabel, zodat men niet
de bedragen kan aftrekken die (eiser) vordert. Hetzelfde geldt voor de bewoordingen 'volgens de behoeften', aangezien de behoeften voor het overige een variabel en daarenboven
subjectief begrip zijn".
Grieven
1. Luidens artikel 20bis van de arbeidsongevallenwet is de in artikel 15 van die wet bedoelde rente aan de bloedverwanten in opgaande lijn (de eerste en de tweede verweerder)
verschuldigd tot op het ogenblik waarop de getroffene (hun zoon, wijlen J.-P. S.) de leeftijd van 25 jaar bereikt zou hebben, tenzij zij het bewijs leveren dat de getroffene voor hen
de belangrijkste kostwinner was.
Op grond van artikel 59quinquies, eerste lid van dezelfde wet, wordt de in kapitaal omgezette rente die ingevolge de toepassing van artikel 20bis niet verschuldigd is, gestort
aan eiser.
2. Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 20bis van de arbeidsongevallenwet
blijkt dat de wetgever de toekenningsvoorwaarden voor de voormelde rente strikter heeft
willen maken (zie Pasinomie 31 maart 1984, K.B. nr. 285 tot wijziging van de wet van 10
april 1971 op de arbeidsongevallen). Het wettelijk begrip 'belangrijkste kostwinner' moet
bijgevolg strikt worden uitgelegd.
Deze rente, die aan de bloedverwanten in opgaande lijn wordt toegekend, moet beantwoorden aan het doel van de arbeidsongevallenwet, d.w.z. dat zij de schade moet vergoeden die door een arbeidsongeval is veroorzaakt en in geen geval een bron van verrijking
mag vormen.
Daarenboven veronderstelt de toepassing van artikel 20bis van de arbeidsongevallenwet dat voldaan is aan de voorwaarde van artikel 20 van die wet, m.a.w. dat het loon van
de getroffene rechtstreeks ten goede kwam aan de bloedverwanten in opgaande lijn.
3. Het wettelijk begrip 'belangrijkste kostwinner' moet worden beoordeeld door af te
wegen wat het aandeel van de getroffene was in de totale inkomsten van de bloedverwanten in opgaande lijn op het ogenblik van het ongeval; dat aandeel moet het aandeel zijn
van de belangrijkste kostwinner in de inkomsten van de bloedverwanten in opgaande lijn
en moet hun belangrijkste financiële hulp zijn.
4. Om het aandeel van de getroffene in de totale inkomsten van de bloedverwanten in
opgaande lijn (te dezen de eerste en de tweede verweerder) af te wegen, moet vastgesteld
worden wat het reële bedrag van de daadwerkelijke bijdrage van de getroffene is in de inkomsten van de bloedverwanten in opgaande lijn op het ogenblik van het ongeval en mag
alleen daarmee rekening gehouden worden.
Het gedeelte van het inkomen van de getroffene dat hij aan zijn eigen levensonderhoud
besteedde of spaarde, is geen bijdrage in de totale inkomsten van de bloedverwanten in
opgaande lijn.
Dat gedeelte van het inkomen van het slachtoffer kwam immers niet rechtstreeks ten
goede aan de bloedverwanten in opgaande lijn.
De betrokken rente is daarenboven een vergoeding en kan in geen geval een bron van
verrijking zijn, zodat het gedeelte van het inkomen van de getroffene dat hij aan zijn eigen
onderhoud besteedde of spaarde, niet in aanmerking kan worden genomen bij de beoordeling van het begrip belangrijkste kostwinner van de bloedverwanten in opgaande lijn.
5. Welnu, te dezen bepalen de rechters echter niet het reële bedrag dat de getroffene
daadwerkelijk bijdroeg in de inkomsten van de eerste en de tweede verweerder op het
ogenblik van het ongeval, en houden ze daar evenmin rekening mee, zoals uit elk van de
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volgende punten blijkt (zie infra nrs. 5.1 - 5.3).
5.1. Het bestreden arrest verwart immers het bedrag van het inkomen van de getroffene
met het aandeel van de getroffene in de totale inkomsten van de eerste en de tweede verweerder. Het beslist onwettig dat het van doorslaggevend belang is het aandeel van het inkomen van de getroffene in de totale inkomsten van de eerste en de tweede verweerder te
bepalen.
De appèlrechters oordelen dat de getroffene een netto-inkomen van 33.891 BEF had en
dat de eerste en de tweede verweerder van hun kant een netto-inkomen van 31.230 BEF
genoten, wat voor hen beiden dus neerkwam op een lager inkomen dan dat van de getroffene. Alleen uit de voormelde bedragen van de respectieve inkomsten (en zonder het reële
bedrag te bepalen dat de getroffene daadwerkelijk bijdroeg in de inkomsten van de eerste
en de tweede verweerder en zonder daarmee rekening te houden) leiden ze af dat de getroffene het 'belangrijkste' aandeel in de totale inkomsten van de ouders had. Het feit dat
het inkomen van getroffene hoger was dan dat van zijn ouders, impliceert echter niet
noodzakelijkerwijs dat het gedeelte van zijn inkomen dat hij daadwerkelijk aan de eerste
en de tweede verweerder zou hebben afgestaan, zo groot was dat hij voor hen de belangrijkste kostwinner was.
Daarenboven maakt het inkomen van de getroffene geen deel uit van de totale inkomsten van zijn ouders. Bijgevolg mag geen rekening worden gehouden met het inkomen
van de getroffene als dusdanig maar uitsluitend, enerzijds, met het gedeelte van zijn inkomen dat de getroffene daadwerkelijk aan de eerste en de tweede verweerder afstond en,
anderzijds, met de totale inkomsten van laatstgenoemden.
De appèlrechters beslissen dus onwettig dat de inkomsten van het gezin samengeteld
moeten worden om de financiële situatie van dat gezin te beoordelen en dat onder "gezinsinkomsten" de inkomsten van de getroffene en die van zijn ouders begrepen moeten worden.
5.2. In tegenstelling tot wat de appèlrechters onwettig beslissen, kan het spaargeld van
de getroffene niet worden aangemerkt als een bijdrage in de inkomsten van de eerste en
de tweede verweerder, zelfs al konden met dat spaargeld belangrijke en onvoorziene uitgaven worden bekostigd. Er hoeft te dezen immers geen rekening worden gehouden met
de mogelijkheid dat de getroffene in de toekomst zijn eigen spaargeld zou hebben aangesproken om bij te dragen tot de inkomsten van de eerste en de tweede verweerder.
Bovendien maakt het spaargeld van de getroffene, evenmin als zijn inkomen, deel uit
van de totale inkomsten van zijn ouders, zodat het niet dat spaargeld is waarmee te dezen
rekening mag worden gehouden, maar alleen het gedeelte van het inkomen dat de getroffene daadwerkelijk afstond aan de eerste en de tweede verweerder.
Er moet dus worden bepaald wat het reële aandeel van de getroffene is in de totale inkomsten van de bloedverwanten in opgaande lijn op het ogenblik van het ongeval.
5.3. In tegenstelling tot de onwettige reden van het bestreden arrest volgens welke het
onjuist is om de persoonlijke onderhoudskosten van de getroffene af te trekken, kan te dezen evenmin rekening worden gehouden met het gedeelte van het inkomen van de getroffene dat hij aan zijn persoonlijk levensonderhoud besteedde. Dat bedrag kwam de eerste
en de tweede verweerder immers niet rechtstreeks ten goede en kon dus niet beschouwd
worden als een bijdrage aan hun inkomsten.
6. Na de algemene beginselen te hebben herhaald in het eerste en het tweede lid van
punt III op bladzijde 5, past het bestreden arrest die algemene beginselen te dezen onwettig toe. Het arrest weegt het aandeel van de getroffene in de totale inkomsten van de eerste
en de tweede verweerder op het ogenblik van het ongeval niet wettig af en beslist dus onwettig dat de getroffene voor de eerste en de tweede verweerder de belangrijkste kostwinner was.
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7. De redenen van het bestreden arrest volgens welke (i) het permanent karakter van de
bijdrage niet relevant is en (ii) de bewoordingen "bepaalde uitgaven" of "volgens de behoeften" in de verklaringen van de eerste en de tweede verweerder evenmin hun stelling
kunnen staven, zijn gegrond op de onwettige veronderstelling dat de getroffene voor de
eerste en de tweede verweerder de belangrijkste kostwinner was, en kunnen de bestreden
beslissing dus niet naar recht verantwoorden.
Besluit
a) Het bestreden arrest beslist dat de getroffene voor de eerste en de tweede verweerder
de belangrijkste kostwinner was.
De appèlrechters gronden die beoordeling op de hoedanigheid van de getroffene als belangrijkste kostwinner van de eerste en de tweede verweerder op de bestreden redenen,
die onwettig zijn op de volgende gronden:
1) De appèlrechters oordelen, samengevat, dat uit de respectieve inkomsten van de eerste en de tweede verweerder duidelijk blijkt dat het aandeel van de getroffene belangrijker
was dan de samengetelde inkomsten van de eerste en de tweede verweerder; dat het van
doorslaggevend belang is vast te stellen dat het inkomen van de getroffene groter is dan
de samengetelde inkomsten van de eerste en de tweede verweerder en dat de inkomsten
van het gezin samengeteld worden om de financiële toestand van dat gezin te beoordelen.
Zij nemen het bedrag van het inkomen van de getroffene in aanmerking en niet, zoals ze
hadden moeten doen, het reële bedrag dat de getroffene daadwerkelijk bijdroeg aan de inkomsten van de eerste en de tweede verweerder op het ogenblik van het ongeval (zie supra en inzonderheid nrs. 5-5.1). De bestreden beslissing is dus niet naar recht verantwoord
(schending van de artikelen 20 en 20bis van de Arbeidsongevallenwet).
2) De appèlrechters oordelen, samengevat, dat het spaargeld van de getroffene niet kan
worden uitgesloten van de bijdrage in de gezinskosten van de eerste en de tweede verweerder en dat het sparen op zich het karakter van een bijdrage heeft. In tegenstelling tot
wat de appèlrechters oordelen, was het spaargeld van de getroffene te dezen geen bijdrage
in de inkomsten van de eerste en de tweede verweerder op het ogenblik van het ongeval
(zie supra en inzonderheid nrs. 5 en 5.2).
De bestreden beslissing is bijgevolg niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 20 en 20bis van de Arbeidsongevallenwet).
3) De appèlrechters oordelen, samengevat, dat het niet correct is de persoonlijke onderhoudskosten van de getroffene af te trekken. In tegenstelling tot wat het bestreden arrest
oordeelt, kan evenwel geen rekening worden gehouden met het gedeelte van het inkomen
van de getroffene dat hij besteedde aan zijn persoonlijk onderhoud en dat de verweerders
niet rechtstreeks ten goede kwam (zie supra en inzonderheid nrs. 5 en 5.3). De bestreden
beslissing is bijgevolg niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 20 en 20bis van de Arbeidsongevallenwet).
Bijgevolg wegen de appèlrechters het aandeel van de getroffene in de totale inkomsten
van de eerste en de tweede verweerder op het ogenblik van het ongeval niet wettig af en
leiden zij uit de bestreden redenen niet wettig af dat de getroffene voor de eerste en de
tweede verweerder de belangrijkste kostwinner was. Bijgevolg schendt het bestreden arrest de artikelen 20 en 20bis van de wet op de arbeidsongevallen.
b) De appèlrechters, die de oorspronkelijke vordering van de eerste en de tweede verweerder gegrond verklaren op basis van de bestreden onwettige redenen en voor recht
zeggen dat de lijfrente, bedoeld in de artikelen 15, 20 en 20bis van de Arbeidsongevallenwet, hen ook nog moet worden toegekend en uitbetaald na de datum waarop wijlen hun
zoon de leeftijd van 25 jaar zou hebben bereikt, aangezien voldaan is aan de in voornoemd artikel 20bis in fine bedoelde toekenningsvoorwaarden, schenden daarenboven artikel 15 van de Arbeidsongevallenwet.
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c) De appèlrechters, die op grond van de bestreden onwettige redenen de vordering ongegrond verklaren waarbij eiser de derde verwerende [partij] wil doen veroordelen om
hem op grond van artikel 59quinquies, eerste lid van de Arbeidsongevallenwet, het bedrag
in kapitaal te storten dat op 30 oktober 1997 overeenstemde met de voormelde omgezette
rente, schenden daarenboven artikel 59quinquies, eerste lid van de Arbeidsongevallenwet.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, luidens artikel 20bis van de wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, de in artikel 15 van die wet bedoelde rente aan de bloedverwanten in opgaande lijn verschuldigd is tot op het ogenblik waarop de getroffene de
leeftijd van 25 jaar bereikt zou hebben, tenzij zij het bewijs leveren dat de getroffene voor hen de belangrijkste kostwinner was;
Overwegende dat het arrest zijn beslissing dat de zoon van de eerste twee verweerders hun belangrijkste kostwinner was, grondt op de vaststelling dat de netto-inkomsten van de getroffene hoger zijn dan die van zijn ouders;
Dat het arrest, dat evenwel geen rekening houdt met het bedrag van de daadwerkelijke bijdrage van de getroffene in de inkomsten van zijn ouders, voormeld
artikel 20bis 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 gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
6 juni 2005 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Maes.

Nr. 322
3° KAMER - 6 juni 2005

CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI - BESLISSING VAN DE
RECHTER OP VERWIJZING STEMT OVEREEN MET HET CASSATIEARREST - ENIG MIDDEL –
ONTVANKELIJKHEID.
Het enige cassatiemiddel is niet ontvankelijk, in zoverre de beslissing van de rechter op
verwijzing, na een cassatiearrest, overeenstemt met dat arrest 1. (Art. 1119, tweede lid
Ger.W.)
1 Zie concl. O.M.
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(S. e.a. T. FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN)

Eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq heeft in substantie gezegd (vertaling):
1. Ik meen dat het enige middel niet ontvankelijk is.
Art. 1119, eerste lid Ger. W., bepaalt dat, wanneer, na cassatie, tegen de tweede
beslissing dezelfde middelen worden aangevoerd als tegen de eerste, de zaak gebracht
wordt voor de verenigde kamers van het Hof van Cassatie.
Luidens het tweede lid van datzelfde artikel wordt tegen de tweede beslissing geen
voorziening in cassatie toegelaten, in zoverre zij overeenstemt met het eerste
cassatiearrest.
Uit dat tweede lid kan worden afgeleid dat een cassatiemiddel niet ontvankelijk is in
zoverre de beslissing van de rechter op verwijzing, na een cassatiearrest, overeenstemt
met dat arrest2. (Art. 1119, tweede lid Ger. W.).
Dat is te dezen kennelijk het geval.
2. Gelet op de bewoordingen van art. 1119, tweede lid Ger. W., is de vraag evenwel of,
wanneer een enig middel voorgesteld wordt tot staving van het cassatieberoep, het
cassatieberoep dan wel het middel niet ontvankelijk is.
Er is betoogd dat in dat geval het cassatieberoep niet ontvankelijk is3.
De oplossing doen afhangen van de uiteenzetting van een enig middel of van de
uiteenzetting van verschillende middelen, lijkt me echter weinig overtuigend.
Zelf denk ik dat het middel in alle gevallen niet ontvankelijk is.
Volgens mij zijn daar twee redenen voor.
Enerzijds is de niet-toelaatbaarheid van het cassatieberoep steeds het gevolg van de
draagwijdte van het middel, al is het een enig middel, dat door het Hof beoordeeld moet
worden, en niet het gevolg van de niet-naleving van een bepaling m.b.t. het inleiden van
het cassatieberoep als dusdanig. Bewijs hiervan is het geval waarin verschillende
middelen tot staving van het cassatieberoep worden aangevoerd.
Anderzijds hoeft men niet teveel waarde te hechten aan het begrip "voorziening", zoals
dat in het tweede lid wordt aangewend, aangezien de wetgever m.b.t. het andere geval na
cassatie, bedoeld in het eerste lid, het begrip "middel" heeft gebruikt.
3. Aangezien het cassatiemiddel niet ontvankelijk is om redenen eigen aan de
cassatierechtspleging, dient uw Hof niet de in het cassatieverzoekschrift geformuleerde
vraag aan het Arbitragehof te stellen.
4. De verweerders, Fonds voor Arbeidsongevallen4 en AXA BELGIUM n.v., worden
veroordeeld in de kosten van het cassatiegeding (Art. 68 Arbeidsongevallenwet).
Besluit: verwerping.
ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0181.F)

I. Bestreden beslissing

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 13 november 2003 op verwijzing is gewezen door het Arbeidshof te Luik, ingevolge het arrest van het Hof
van 8 oktober 2001.
2 Cass., 5 april 1991, A.R. 6436, nr. 408.
3 Zie Cass., 21 sept. 1981, A.R. M458N, A.C. 1981-82, nr. 54; 18 jan. 1993, A.R. 8151, nr. 33, met
concl. proc.-gen. LENAERTS, inz. p. 64 en 65.
4 Zie Cass., 7 dec. 1992, A.R. 9433, nr. 771.
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II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 15, 20, 20bis en 59quinquies, eerste lid van de wet van 10 april 1971 op
de arbeidsongevallen (artikel 15 na de wijziging ervan bij de wet van 9 augustus 1985,
maar vóór de wijziging ervan bij de wet van 29 april 1996; de artikelen 20bis en 59quinquies, zoals ingevoerd bij het koninklijk besluit nr. 285 van 31 maart 1984).
Aangevochten beslissingen
Het arrest wijst de rechtsvordering van de eerste verweerder toe, die, met toepassing
van artikel 59quinquies van de wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, strekte tot
de betaling, in zijn voordeel, van de lijfrente die de arbeidsongevallenverzekeraar krachtens artikel 20bis van dezelfde wet verschuldigd is aan bloedverwanten in opgaande lijn
van de getroffene door een dodelijk ongeval, op grond dat:
"Krachtens artikel 20bis van de wet van 10 april 1971 blijven de renten die toegekend
worden aan de vader en de moeder van de getroffene, verschuldigd tot op het ogenblik dat
de getroffene de leeftijd van 25 jaar bereikt zou hebben, tenzij de ouders het bewijs leveren dat de getroffene voor hen de belangrijkste kostwinner was.
De ouders moeten bewijzen dat de getroffene voor hen de belangrijkste kostwinner is
en niet alleen dat de getroffene een min of meer belangrijke kostwinner was voor de ouders.
Bijgevolg moeten de inkomsten van de getroffene worden bepaald, alsook de totale inkomsten van de bloedverwanten in opgaande lijn, zonder een onderscheid te maken naar
de oorsprong, aard of bestemming van de inkomsten waarover de ouders beschikken, en
moet vervolgens onderzocht worden of de getroffene het belangrijkste aandeel had in de
gezamenlijke inkomsten van de bloedverwanten in opgaande lijn (cf. Cass., 18 januari
1993, J.T.T. 1993, 204). Er moet dus rekening worden gehouden met de kinderbijslag die
aan de ouders van de getroffene wordt uitgekeerd.
Het wordt niet betwist dat de totale inkomsten van de bloedverwanten in opgaande lijn
van de getroffene op het ogenblik van het ongeval vastgesteld moeten worden op 59.861
BEF (de werkloosheidsuitkeringen en de gezinsbijslag). Daarenboven kan het aandeel van
de getroffene in de inkomsten van zijn bloedverwanten in opgaande lijn worden vastgesteld op 30.000 BEF. Het is immers geenszins bewezen dat de getroffene zijn volledig
loon (50.000 BEF) aan zijn ouders gaf, aangezien hij moest voorzien in zijn eigen levensonderhoud, met inbegrip van de aankoop en het onderhoud van een wagen. Uit die gegevens kan niet worden afgeleid dat de getroffene de belangrijkste kostwinner voor zijn
bloedverwanten in opgaande lijn was.
Het beroepen vonnis moet worden bevestigd wat betreft de vordering tot uitbetaling
van de in kapitaal omgezette renten ".
Grieven
Volgens artikel 20bis van de wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, blijft de
bij artikel 15 van dezelfde wet bepaalde lijfrente verschuldigd aan de bloedverwanten in
opgaande lijn na de datum waarop de getroffene de leeftijd van 25 jaar bereikt zou hebben, als de rechthebbenden van de rente bewijzen dat de getroffene voor hen de belangrijkste kostwinner was.

Nr. 322 - 6.6.05

HOF VAN CASSATIE

1243

Het begrip "belangrijkste kostwinner" wordt beoordeeld door het aandeel van de getroffene in de totale inkomsten van de bloedverwanten in opgaande lijn af te wegen op het
ogenblik van het ongeval.
De kinderbijslag die uitgekeerd wordt aan de bloedverwanten in opgaande lijn van de
getroffene, maakt geen deel uit van de totale inkomsten die bij die berekening in aanmerking worden genomen.
Het arrest, dat beslist dat de toepassing van artikel 20bis van de wet van 10 april 1971,
vereist dat de door de eisers ontvangen kinderbijslag opgeteld moeten worden bij hun totale inkomsten, en op die grond oordeelt dat de getroffene niet hun belangrijkste kostwinner was, schendt derhalve het geheel van de in het middel aangegeven wettelijke bepalingen.
Prejudiciële vraag
Indien [het] Hof oordeelt dat de kinderbijslag die aan de bloedverwanten in de opgaande lijn wordt toegekend, opgenomen moet worden bij hun in aanmerking te nemen totale
inkomsten om na te gaan of de getroffene hun belangrijkste kostwinner was in de zin van
artikel 20bis van de wet van 10 april 1971, verzoeken de eisers [het] Hof de volgende prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof:
"Leidt artikel 20bis van de wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen niet tot een
met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet strijdige discriminatie tussen de bloedverwanten in opgaande lijn die kinderbijslag genieten en die welke deze niet genieten, in zoverre
dat artikel zo uitgelegd moet worden dat het vereist dat, bij het berekenen van het bedrag
op grond waarvan moet worden vastgesteld of de getroffene van een dodelijk ongeval de
belangrijkste kostwinner voor zijn bloedverwanten in opgaande lijn was, de kinderbijslag
die laatstgenoemden voor de andere kinderen ontvingen, bij hun totale inkomsten opgeteld moest worden?".

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het Hof, in zijn arrest van 8 oktober 2001, het arrest van 20
september 1999 van het Arbeidshof te Brussel op verweerders cassatieberoep
heeft vernietigd, op grond dat laatstgenoemd arrest artikel 20bis van de wet van
10 april 1971 op de arbeidsongevallen schond omdat het weigerde het bedrag
van de kinderbijslag op te nemen in de gezamenlijke inkomsten van de ouders
van de getroffene;
Overwegende dat het bestreden arrest, dat bij de berekening van de gezamenlijke inkomsten van de eisers de kinderbijslagen in aanmerking neemt, conform
is met het arrest van het Hof van 8 oktober 2001;
Dat, krachtens artikel 1119, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, tegen
die beslissing geen enkel cassatieberoep wordt toegelaten;
Dat het middel bijgevolg niet ontvankelijk is;
En overwegende dat het middel niet ontvankelijk is om een reden die eigen is
aan de procedure voor het Hof, zodat de door de eisers voorgestelde prejudiciële
vraag niet aan het Arbitragehof hoeft te worden gesteld;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Gelet op artikel 68 van de wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, ver-
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oordeelt de verweerders in de kosten.
6 juni 2005 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal –
Advocaat: mr. van Ommeslaghe.

Nr. 323
3° KAMER - 6 juni 2005

MERKEN — BENELUX-OVEREENKOMST. BENELUX MERKENWET - ART.
13.A (NIEUW) BENELUX-MERKENWET - OVEREENSTEMMING - GEVAAR VOOR ASSOCIATIE - NIETGEDEPONEERD ONDERDEEL.
Een onderdeel dat, samen met andere onderdelen, een merk vormt, kan een
onderscheidende kracht hebben; het feit dat dit onderscheidende onderdeel niet is
gedeponeerd, ontneemt de merkhouder niet het uitsluitende recht op het merk 1. (Art.
13.A, 1.b Benelux Merkenwet 30 juni 1969)
(BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD, vennootschap naar Frans recht T. CARREFOUR BELGIUM N.V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0249.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 13 september 2001 is gewezen door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconclu-deerd.
III. Middelen
De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 13.A van de Eenvormige Benelux-Merkenwet, bijlage bij het Beneluxverdrag
inzake warenmerken van 19 maart 1962, dat bij de Belgische wet van 30 juni 1969 is
goedgekeurd, (a) zoals gewijzigd bij het Protocol ondertekend op 10 november 1983,
goedgekeurd bij de Belgische wet van 8 augustus 1986, inzonderheid het eerste lid, hierna
aangeduid als "artikel 13.A, eerste lid (oud) Benelux-Merkenwet" en (b) zoals gewijzigd
bij het Protocol ondertekend op 10 november 1983, goedgekeurd bij de Belgische wet van
8 augustus 1986 en bij het Protocol van 2 december 1992, goedgekeurd bij de Belgische
wet van 10 mei 1995, inzonderheid §1, b van dat artikel 13.A, hierna aangeduid als "artikel 13.A.1, b, (nieuw) Benelux-Merkenwet".
Aangevochten beslissingen
1 Zie Cass., 9 feb. 2001, A.R. C.95.0148.N, nr. 81; 22 dec. 2000, A.R. C.00.0135.N, nr. 721.
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Op het verzoekschrift en op de conclusie in hoger beroep, waarin de eisers betoogden
dat de overeenstemming tussen de door hen aangevoerde en in hun appèlverzoekschrift
opgesomde merken en de door de verweersters gedeponeerde en gebruikte merken, beoordeeld diende te worden in het licht van de bijzonderheden van het geval, met als belangrijkste bijzonderheid het grote onderscheidende vermogen van de aangevoerde merken,
met name wegens het gebruik van het woord "mouton", een gemeenschappelijk kenmerk
van hun merken, dat de aantrekkingskracht van de verschillende aangevoerde merken
vormt, dat het woord "mouton" een essentieel woord was dat hun merken onderscheidde,
en dat, om de overeenstemming tussen hun merken en de door de verweerders gedeponeerde en gebruikte tekens te beoordelen, meer rekening moest worden gehouden met de
gelijkenissen dan met de verschillen,
beslist het hof van beroep, met bevestiging van de beslissing van de eerste rechter, dat
er geen grond bestaat om de verweersters, op grond van artikel 13.A, eerste lid (oud,) Benelux-Merkenwet en van artikel 13.A.1, b, (nieuw) Benelux-Merkenwet, te verbieden de
merken "Domaine du Mouton" en "Enclave du Mouton" te gebruiken, en verwerpt het de
vordering van de eisers tot schadevergoeding en bekendmaking van het arrest.
Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
"Bij gebrek aan neerlegging van het enige merk 'Mouton', kunnen de eisers geen aanspraak maken op het uitsluitende recht op voornoemd woord in geval van combinatie met
andere woorden, aangezien de eisers het woord daarenboven zelf alleen gebruiken in
combinatie met andere woorden die verwijzen naar de familie Rothschild of naar de Baron of de Baronne Philippe (de Rothschild). Om de voormelde redenen kan men zich niet
aansluiten bij de redenering van de Tribunal de Grande Instance te Bordeaux (vonnis van
6 augustus 1996), die bevestigd werd door het Hof van Beroep te Bordeaux (4 november
1998), en volgens welke het woord Mouton, dat nooit is gedeponeerd en nooit alleen is
gebruikt, op zich het onderscheidend onderdeel is van de wijn 'Mouton Rothschild'. De
toe-eigening alleen van het onderdeel 'Mouton' vormt op zich dus geen namaak van de
merken van de eisers, waarin dat onderdeel tevens voorkomt.
Om te bepalen of er grond bestaat tot toepassing van artikel 13.A, eerste lid (oud) Benelux-Merkenwet, moet eveneens worden nagegaan wat de gelijkenissen zijn tussen het
merk van de eisers en de tekens die door de verweersters worden gebruikt. De eisers voeren de auditieve gelijkenis aan [gebruik van het woord 'Mouton'], de grafische gelijkenis
[combinatie van hoofdletters van verschillende grootte] en, op sommige etiketten, ofwel
de beweging van het gordijn, ofwel de combinatie van die verschillende onderdelen, ofwel de toevoeging van de tekening van een schaap. De eerste rechter heeft een gedetailleerde analyse gemaakt van elk onderdeel afzonderlijk en heeft ze vervolgens samen beoordeeld vanuit een globale benadering, en heeft, op de gronden die het hof [van beroep]
overneemt en in dit arrest als weergegeven beschouwt, terecht beslist dat het merk van de
eisers niet werd gebruikt in de zin van artikel 13.A, eerste lid (oud) van de Eenvorigme
Beneluxwet".
Het arrest neemt volgende redenen van de eerste rechter over:
"De partijen zijn het terecht met elkaar eens, wanneer ze menen dat de litigieuze merken in hun geheel en op een synthetische manier moeten worden onderzocht, in plaats van
elk onderdeel afzonderlijk te onderzoeken. Men kan zich dus niet beperken tot de vaststelling alleen dat het woord 'Mouton' zowel in het merk 'Mouton Cadet' als in de merken
'Domaine du Mouton' of 'Enclave du Mouton' voorkomt. Men moet tevens de andere onderdelen onderzoeken waarop de eisers wijzen, en die betrekking hebben op de grafische
voorstelling, enerzijds, en op het decoratieve elementen van de gordijnen, anderzijds. De
grafische voorstelling van de merken 'Domaine du Mouton' en 'Enclave du Mouton' verschilt van het beeldmerk 'Mouton Cadet'. De woorden 'Mouton Cadet' zijn immers in
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hoofdletters geschreven, de klinkers zijn kleiner dan de medeklinkers en de 'O's' zijn bijzonder wijd uitlopend. Op het etiket 'Domaine du Mouton' is het woord 'Domaine' in
hoofdletters geschreven zonder grootteverschil, terwijl de twee buitenste letters van het
woord 'Mouton' groter zijn dan die welke de kern van het woord vormen. Hierin vindt
men dus niet de 'o's' terug die kenmerkend zijn voor 'Mouton' in 'Mouton Cadet', evenmin
als de tegenstelling tussen klinkers en medeklinkers in de grafische voorstelling van 'Mouton Cadet'. De grafische voorstelling van 'Enclave du Mouton' is van haar kant volkomen
verschillend, waarbij alle letters, met uitzondering van de eerste, in het klein en licht
schuingedrukt voorkomen. Het gordijn dat voorkomt op het merk 'Domaine du Mouton'
verschilt aanzienlijk van dat welk afgebeeld staat op het etiket van de 'Mouton Cadet'.
Men kan 'Domaine du Mouton' niet verwijten dat het, net zoals 'Mouton Cadet', een decoratief element heeft gebruikt dat zo banaal is als een gordijn. Het feit dat de eisers een
beeldmerk hebben gedeponeerd dat twee sfinksen uitbeeldt met daarboven een gordijn,
geeft hen als dusdanig nog niet het recht te klagen over het gebruik van een gordijn dat,
als dusdanig, geen enkele suggestief of bijzonder onderscheidend vermogen heeft. Wat
betreft de 'Enclave du Mouton', kan men volstaan met de vaststelling dat er geen enkel
gordijn voorkomt op het etiket van de onder die benaming verhandelde wijn. Op grond
van die verschillende gegevens en na onderzoek, in hun geheel en in hun globaliteit, van
de litigieuze merken, besluit de rechtbank dat de grieven van de eisers niet gegrond zijn,
ongeacht of ze nu betrekking hebben op namaak, dan wel op het bedrieglijk karakter of
nog op de oneerlijke mededinging".
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
In hun hoofdconclusie in hoger beroep voerden de eisers de overeenkomsten aan tussen
de tekens die de verweersters gedeponeerd en gebruikt hebben, en de verschillende merken van de eisers, met name de woordmerken met het woord "mouton" die in hun appèlverzoekschrift als volgt werden aangeduid: internationaal merk nr. 344.503 "Château
Mouton Rothschild", internationaal merk nr. 355.385 "Carruades du Mouton", internationaal merk n° 383.419 "Château Mouton d'Armaillacq", internationaal merk nr. 476.878
"Château Mouton Rothschild", internationaal merk nr. R 219.735 "Château Mouton Baron
Philippe" en internationaal merk nr. R 242.436 "Mouton Cadet", alsook het beeldmerk nr.
219.737, dat twee sfinksen en een gedrapeerd gordijn uitbeeldt.
Zowel op grond van eigenen redenen als van de redenen van de eerste rechter die het
overneemt, onderzoekt het arrest de aangevoerde overeenkomsten alleen ten opzichte van
het internationaal beeldmerk nr. 219.737 dat twee sfinksen en een gedrapeerd gordijn
voorstelt, en ten opzichte van het internationale woordmerk "Mouton Cadet". Het arrest
laat aldus de conclusie onbeantwoord waarin de eisers hun andere, voormelde merken
aanvoerden, en is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel
149 van de Grondwet).
1.2. Tweede onderdeel
Artikel 13.A, eerste lid (oud) Benelux-Merkenwet, bepaalt: "De merkhouder kan zich
op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik, dat van het merk of van
een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren".
Artikel 13.A.1, b, (nieuw) Benelux-Merkenwet, bepaalt: "De merkhouder kan zich op
grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik, dat in het economisch verkeer
van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het
publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk".
Hoewel de overeenstemming tussen de merken van een eiser en de door een verweerder
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gebruikte merken of tekens in hun geheel en op een synthetische manier moet worden beoordeeld, vereisen de artikelen 13.A, eerste lid (oud) en 13.A.1, b (nieuw) Benelux-Merkenwet, evenwel dat de globale beoordeling, van die overeenstemming gegrond is op de
totaalindruk die gewekt wordt door de gebruikte merken en tekens, waarbij inzonderheid
rekening wordt gehouden met hun onderscheidende en overheersende onderdelen. Een
niet als zodanig gedeponeerd onderdeel van een merk, dat bestaat uit de combinatie van
verschillende onderdelen, kan dergelijke onderscheidend en overheersend karakter vertonen.
Het arrest, dat beslist dat, aangezien de eisers het woord "mouton" niet gedeponeerd
hebben, het louter toe-eigenen van het woord "mouton" geen namaak kan vormen van de
merken van de eisers, waarin dat onderdeel eveneens voorkomt, miskent het beginsel volgens hetwelk de beoordeling van de overeenstemming tussen de door de eisers aangevoerde merken en de door de verweersters gebruikte tekens in hun geheel en op een synthetische wijze moet geschieden, wat inzonderheid vereist dat rekening wordt gehouden met
een onderscheidend en overheersend onderdeel van de aangevoerde merken, hoewel dat
onderdeel niet als zodanig gedeponeerd werd, en schendt de in het middel aangewezen
wetsbepalingen schendt, met uitzondering van artikel 149 van de Grondwet.
1.3. Derde onderdeel
De in het tweede onderdeel aangegeven artikelen 13.A, eerste lid (oud) en 13.A.1, b
(nieuw) Benelux-Merkenwet, vereisen dat de rechter de overeenstemming tussen de door
een eiser aangevoerde merken en de door een verweerder gebruikte tekens beoordeelt op
grond van een synthetische benadering en door meer met de overeenkomsten dan met de
verschillen rekening te houden.
Het arrest miskent de regel volgens welke de overeenkomsten voorrang hebben op de
verschillen en schendt derhalve alle in het middel bedoelde wetsbepalingen, met uitzondering van artikel 149 van de Grondwet, wanneer het uitsluit dat er enige overeenkomst zou
bestaan tussen de merken van de eisers en die van de verweersters, op grond van de door
de eerste rechter opgegeven redenen, die hoofdzakelijk let op de verschillen tussen die
merken, te weten (1) de afwezigheid van de kenmerkende "o's" van "mouton" in "Mouton
Cadet" en van de tegenstelling tussen de klinkers en de medeklinkers in de grafische voorstelling van "Mouton Cadet", (2) een verschillende grafische voorstelling voor "Enclave
du Mouton", met uitzondering van de eerste letters, en (3) een verschil in het gebruikte
gordijn; zodoende neemt het arrest daarenboven een analytische benadering van de litigieuze tekens over en schendt derhalve eveneens alle in het middel aangegeven wetsbepalingen, met uitzondering van artikel 149 van de Grondwet.
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1138, 3° van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verwerpt de vordering tot bekendmaking van het arrest, in zoverre die vordering gegrond is op de aangevoerde overeenkomst tussen de merken van de eisers en die
van de verweersters.
Grieven
De eisers hadden de vordering tot bekendmaking van het arrest niet alleen gegrond op
de overeenkomsten tussen de merken van de eisers en die van de verweersters, maar tevens op artikel 4.2 Benelux-Merkenwet (geen recht op een merk wanneer het depot ver-
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richt wordt voor waren voor welke het gebruik van het merk tot misleiding van het publiek zou kunnen leiden) en op de onwettigheid van de verkooppraktijken van de verweersters.
Indien het arrest zo moet worden begrepen dat het de vordering tot bekendmaking interpreteert als zijnde uitsluitend gegrond op de overeenkomsten tussen de merken van de
eisers en die van de verweersters, geeft het aan de hoofdconclusie en aan de aanvullende
conclusie in hoger beroep van de eisers aanvoeren, een draagwijdte die niet verenigbaar is
met de bewoordingen ervan, aangezien het geen rekening houdt met artikel 4.2 Beneluxwet op de Merken en met de onwettigheid van de verkooppraktijken van de verweersters,
welke de eisers tot staving van hun vordering tot bekendmaking hadden aangevoerd
(schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).
Indien het arrest de voormelde interpretatie niet bevat, dan verzuimt het uitspraak te
doen over de door de eisers ingestelde vordering tot bekendmaking, gegrond op artikel 4.2
Benelux-Merkenweten op de onwettigheid van de verkooppraktijken van de verweersters,
en schendt het derhalve artikel 1138, 3° van het Gerechtelijk Wetboek. Het bestreden arrest laat op zijn minst de conclusie onbeantwoord waarin de eisers artikel 4.2 BeneluxMerkenwet en de onwettigheid van de verkooppraktijken van de verweersters aanvoerden
tot staving van hun vordering tot bekendmaking, en schendt bijgevolg artikel 149 van de
Grondwet.

IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Eerste onderdeel
Overwegende dat het bestreden vonnis, waarvan het arrest de redenen overneemt, elke door de eisers in conclusie aangevoerde gelijkenis tussen hun merken en die van de verweersters onderzoekt, en, na de verschillen tussen die merken te hebben beklemtoond, in het kader van een globale beoordeling, van de
vastgestelde onderdelen, oordeelt dat er geen reden bestaat om het gebruik van
de merken van de verweersters te verbieden op grond van artikel 13.A, eerste lid
Benelux-Merkenwet, en evenmin om de nietigheid ervan uit te spreken met toepassing van artikel 14.B. 1° van die wet;
Dat het arrest aldus antwoordt op de in het middel bedoelde conclusies van de
eisers door ze tegen te spreken;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Tweede onderdeel
Over de door de derde en vierde verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid van het onderdeel: het onderdeel bekritiseert een feitelijke beoordeling van het hof van beroep:
Overwegende dat het onderdeel het arrest verwijt te oordelen dat het woord
"mouton", dat voorkomt in de merken van de eisers, geen onderscheidend onderdeel ervan vormt, bij gebrek aan deponering van het enige merk "Mouton";
Dat het onderdeel aldus geen feitelijke beoordeling van het hof van beroep bekritiseert;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat, krachtens artikel 13.A, eerste lid Benelux-Merkenwet, bijlage bij het Beneluxverdrag inzake warenmerken dat op 19 maart 1962 te Brussel
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is ondertekend en bij de wet van 30 juni 1969 is goedgekeurd, zoals het van toepassing was vóór de wijziging bij het Protocol van 2 december 1992, goedgekeurd bij de wet van 10 mei 1995, de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen elk gebruik, dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren;
Dat artikel 13.A, 1.b van de voormelde wet, na de wijziging ervan door datzelfde Protocol, bepaalt dat de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend
recht kan verzetten tegen elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het
merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het
merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en
het merk;
Overwegende dat uit de rechtspraak van het Benelux Gerechtshof en uit die
van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen blijkt dat de overeenkomst in de zin van die bepalingen, in zijn geheel moet worden beoordeeld, rekening houdende met de bijzonderheden van het geval, en inzonderheid met de onderscheidende kracht van het merk en van het teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd;
Dat een dergelijk onderscheidend karakter vertoond kan worden door een onderdeel dat niet als zodanig gedeponeerd werd, maar deel uitmaakt van een merk
dat bestaat in de combinatie van verschillende onderdelen;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat "bij gebrek aan neerlegging van het
enige merk 'Mouton', de [eisers] geen aanspraak kunnen maken op het uitsluitende recht op voornoemd woord in geval van combinatie met andere woorden [...];
om de voormelde redenen kan men zich niet aansluiten bij de redenering [...]
volgens welke het woord 'Mouton', dat nooit is gedeponeerd en nooit alleen is
gebruikt, op zichzelf het onderscheidend onderdeel is van de wijn 'Mouton Rothschild' [en dat] de toe-eigening alleen van het onderdeel 'Mouton' dus geen namaak vormt van de merken van de [eisers], waarin dat onderdeel tevens voorkomt";
Dat het arrest aldus de voormelde bepalingen van de eenvormige Beneluxwet
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging van de beslissing waarbij de vordering ongegrond wordt verklaard die de eisers hadden ingesteld op basis van de voormelde
artikelen 13.A, eerste lid en 13.A. 1. b Benelux-Merkenwet, zich uitstrekt tot de
beslissingen betreffende de door eerste verweerster ingestelde vordering tot vrijwaring en de vorderingen van de eisers tot schadevergoeding en bekendmaking
van het arrest, wegens het door het arrest aangetoonde nauwe verband tussen die
beslissingen;
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het derde onderdeel
van het eerste middel en van het tweede middel, die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
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OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de vordering niet gegrond verklaart die is ingesteld op basis van de artikelen 13.A, eerste lid, 1°, (oud,) en
13.A. 1, b Benelux-Merkenwet, en die er toe strekt het gebruik van de merken
"Domaine du Mouton" en "Enclave du Mouton" te verbieden van de verweersters op grond van een vermeende overeenstemming met de merken van de eisers, in zoverre het de door de eerste verweerster ingestelde vordering tot vrijwaring zonder voorwerp verklaart, in zoverre het beslist dat er geen grond bestaat
om schadevergoeding toe te kennen en de bekendmaking van het arrest te bevelen, en in zoverre het uitspraak doet over de kosten;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
6 juni 2005 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Kirkpatrick, De Bruyn en De Gryse.

Nr. 324
2° KAMER - 7 juni 2005

1º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — SCHORSING - GRONDEN SCHORSING VANAF DE INLEIDENDE ZITTING - NIEUWE WET - NIET CORRECTIONALISEERBARE
MISDADEN GEPLEEGD NÀ 1 SEPTEMBER 2003.
2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - NIEUWE WET - STRAFZAKEN STRAFVORDERING - VERJARING - SCHORSING - GRONDEN - NIET CORRECTIONALISEERBARE
MISDADEN GEPLEEGD NÀ 1 SEPTEMBER 2003.
3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ART. 10 - GELIJKHEID
VAN DE BELGEN VOOR DE WET - OVEREENSTEMMING - VERJARING - STRAFZAKEN - SCHORSING GRONDEN - SCHORSING VANAF DE INLEIDENDE ZITTING - NIEUWE WET - NIET
CORRECTIONALISEERBARE MISDADEN GEPLEEGD NÀ 1 SEPTEMBER 2003.
4º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ART. 11 - NONDISCRIMINATIE IN HET GENOT VAN DE AAN DE BELGEN TOEGEKENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN OVEREENSTEMMING - VERJARING - STRAFZAKEN - SCHORSING - GRONDEN - SCHORSING VANAF
DE INLEIDENDE ZITTING - NIEUWE WET - NIET CORRECTIONALISEERBARE MISDADEN GEPLEEGD NÀ 1
SEPTEMBER 2003.
5º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN STRAFZAKEN - NIETIGHEID VAN HET BEROEPEN VONNIS - APPÈLRECHTERS - EIGEN REDENEN –
GEVOLG.
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6º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - NIETIGHEID VAN
HET BEROEPEN VONNIS - APPÈLRECHTERS - EIGEN REDENEN - GEVOLG.
7º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — ALGEMEEN - NIETIGHEID VAN HET BEROEPEN VONNIS - EIGEN REDENEN
VAN DE APPÈLRECHTERS - GEVOLG.
1°, 2º, 3° en 4° Artikel 33 van de programmawet van 5 augustus 2003, dat het artikel 5.2
van de wet van 16 juli 2002 tot wijziging van verschillende bepalingen teneinde
inzonderheid de verjaringstermijnen voor de niet correctionaliseerbare misdaden te
verlengen, aanvult derwijze dat het artikel 3 van laatstgenoemde wet, dat het stelsel van
de wet van 11 december 1998 van schorsing van de verjaring vanaf de inleidende zitting
afschaft, alleen op de misdrijven gepleegd nà 1 september 2003 toepasselijk is, schendt
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. (Artt. 10 en 11 G.W. 1994; Art. 24, 1°
V.T.Sv.)
5º, 6° en 7° Wanneer de appèlrechters oordelen dat zij de oordeelkundige redengeving van
de eerste rechter bijtreden, geven zij daarmee eigen redenen en nemen ze niet de
nietigheid van het beroepen vonnis ingevolge onregelmatige samenstelling van de zetel
over1.
(S. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN)

ARREST

(A.R. P.04.0092.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 3 december 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Ingevolge arrest van het Hof van 30 maart 2004 heeft het Arbitragehof bij
wege van prejudiciële beslissing uitspraak gedaan bij arrest nr. 12/2005 van 19
januari 2005.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
Onderzoek van de middelen
Eerste middel
Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 33 van de programmawet van 5 augustus 2003 het artikel 5.2 van de wet van 16 juli 2002 tot wijziging van verschillende bepalingen
teneinde inzonderheid de verjaringstermijnen voor de niet correctionaliseerbare
misdaden te verlengen, aanvult derwijze dat het artikel 3 van laatstgenoemde
wet, dat het stelsel van de wet van 11 december 1998 van schorsing van de verja1 Cass., 3 april 2001, A.R. P.00.1595.N, nr. 197.
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ring vanaf de inleidende zitting afschaft, alleen op de misdrijven gepleegd nà 1
september 2003 toepasselijk is;
Dat voor de misdrijven gepleegd ten laatste op 1 september 2003, de schorsingsgronden van de verjaring die bepaald zijn bij artikel 24, 1°, Voorafgaande
Titel Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd door artikel 3 van de wet van
11 december 1998, onverminderd van toepassing zijn;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Tweede onderdeel
Overwegende dat de regels van de verjaring niet behoren tot de bepaling van
het strafbare feit of de straf bedoeld in artikel 7.1 E.V.R.M. zodat dit artikel niet
eraan in de weg staat dat een beklaagde met toepassing van een nieuwe verjaringswet en de eruit voortspruitende beperkingen, wordt veroordeeld;
Overwegende dat een wet vóór haar inwerkingtreding geen rechten verleent en
bijgevolg niet als een vaste gedrags- of beleidsregel van de overheid geldt die bij
de burger gerechtvaardigde verwachtingen zou opwekken;
Dat artikel 33 van de programmawet van 5 augustus 2003, dat artikel 5.2 van
de wet van 16 juli 2002 tot wijziging van verschillende bepalingen teneinde inzonderheid de verjaringstermijn voor de niet-correctionaliseerbare misdaden te
verlengen vóór de inwerkingtreding van dit laatste artikel op 1 september 2003
wijzigt, daardoor het algemeen rechtsbeginsel van het recht op rechtszekerheid
niet miskent;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Derde onderdeel
Overwegende dat het arrest nr. 12/2005 van 19 januari 2005 van het Arbitragehof, in antwoord op de gestelde prejudiciële vraag, voor recht zegt dat artikel 33
van de programmawet van 5 augustus 2003 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Tweede middel
Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat de schuld van eiser aan de feiten van de telastleggingen A, B en C in de zaak І bewezen is gebleven en “de
daartoe door de eerste rechter ontwikkelde oordeelkundige redengeving wat betreft de schuldvraag integraal wordt bijgetreden door [het hof van beroep] en tot
de zijne wordt gemaakt”; dat zij daarmee eigen redenen geven en niet de beweerde nietigheid van het beroepen vonnis, ingevolge onregelmatige samenstelling
van de zetel, overnemen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
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,
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HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser tot de kosten.
7 juni 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Claeys Boúúaert en H. Van Bavel, Brussel.

Nr. 325
2° KAMER - 7 juni 2005

1º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIEEL GESCHIL - RECHTBANKEN - VROEGER ARREST GEEN UITSPRAAK OVER EEN VRAAG OF EEN BEROEP MET EEN IDENTIEK VOORWERP – GEVOLG.
2º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - RECHTBANKEN - VROEGER ARREST - GEEN
UITSPRAAK OVER EEN VRAAG OF EEN BEROEP MET EEN IDENTIEK VOORWERP – GEVOLG.
3º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIEEL GESCHIL - RECHTBANKEN - WEIGERING - GEEN
KLAARBLIJKELIJKE SCHENDING - WETTELIJKHEID - TOEZICHT VAN HET HOF.
4º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - RECHTBANKEN - WEIGERING - GEEN
KLAARBLIJKELIJKE SCHENDING - WETTELIJKHEID - TOEZICHT VAN HET HOF.
5º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - STRAFZAKEN STEDENBOUW - PREJUDICIEEL GESCHIL - RECHTBANKEN - WEIGERING - GEEN KLAARBLIJKELIJKE
SCHENDING - WETTELIJKHEID - TOEZICHT VAN HET HOF.
6º STEDENBOUW — ALGEMEEN - CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET HOF PREJUDICIEEL GESCHIL - RECHTBANKEN - WEIGERING - GEEN KLAARBLIJKELIJKE SCHENDING WETTELIJKHEID - TOEZICHT VAN HET HOF.
1º en 2° Geen wettelijke bepaling verbiedt de rechter om op gezag van een vorig arrest van
het Arbitragehof, zelfs wanneer dit geen uitspraak doet over een vraag of een beroep met
een identiek voorwerp, te oordelen dat de in de vraag bekritiseerde regelgeving een regel
of een artikel van de Grondwet bedoeld in artikel 26, §1 Bijzondere Wet Arbitragehof
klaarblijkelijk niet schendt1. (Art. 26, §2, 2° Bijzondere Wet Arbitragehof)
3º, 4°, 5° en 6° Door te oordelen dat uit het arrest nr. 136/2004 van het Arbitragehof van 22
juli 2004 reeds afdoende blijkt dat het onderscheid tussen al dan niet kwetsbare
gebieden de Grondwet niet schendt, hebben de appèlrechters hun beslissing dat de
opgeworpen prejudiciële vraag dat om reden van de onduidelijke begrenzing van de
ruimtelijk kwetsbare gebieden in de nog op te stellen ruimtelijke uitvoeringsplannen, de
bestraffing van het instandhouden van stedenbouwmisdrijven in deze gebieden,
discriminatoir was, klaarblijkelijk negatief te beantwoorden is, naar recht verantwoord.
(Art. 26, §2, 2° Bijzondere Wet Arbitragehof; Art. 149 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999)
(M. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.0200.N)
1 Zie Cass., 17 nov. 2004, A.R. P.04.1096.F, nr. 553.
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I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 7 januari 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers sub 1 en 2 stellen in een memorie een middel voor. Die memorie is
aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
De eiser sub 3 stelt geen middel voor.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
Overwegende dat het middel schending aanvoert van artikel 26, §2, 2° van de
Bijzondere Wet Arbitragehof omdat het arrest aan het Arbitragehof geen prejudiciële vraag stelt ofschoon het Arbitragehof nog geen uitspraak heeft gedaan over
een vraag of een beroep met een identiek voorwerp;
Dat het middel daarnaast ook een motiveringsgebrek aanvoert omdat het arrest
niet vermeldt waarom de gewraakte regel klaarblijkelijk niet de Grondwet
schendt;
Overwegende dat artikel 26, §2, 2°, tweede lid Bijzondere Wet Arbitragehof
bepaalt dat 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 ertoe gehouden is de opgeworpen prejudiciële vraag te
stellen wanneer de wet, het decreet of de in artikel 134 Grondwet bedoelde regel
een regel of een artikel van de Grondwet bedoeld in artikel 26, §1, klaarblijkelijk
niet schendt of wanneer het rechtscollege meent dat het antwoord op de prejudiciële vraag niet onontbeerlijk is om uitspraak te doen;
Overwegende dat het bestreden arrest oordeelt: "6.5. Uit bovenvermeld arrest
nr. 136/2004 van het Arbitragehof [van] 22 juli 2004 blijkt reeds afdoende dat
het onderscheid tussen al dan niet kwetsbare gebieden de Grondwet niet schendt
(differentiatie doch geen discriminatie), zodat het verzoek van de (...) [eisers] tot
geherformuleerde vraagstelling dient afgewezen [te worden] als louter dilatoir en
de vraag klaarblijkelijk negatief te beantwoorden is (artikel 26, §2, 2°, alinea 2
van de bijzondere wet op het Arbitragehof)";
Dat, anders dan het middel aanvoert, de appèlrechters aldus niet oordelen dat
het Arbitragehof in zijn arrest nr. 136/2004 reeds uitspraak heeft gedaan op een
vraag of een beroep met een identiek voorwerp;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat geen wettelijke bepaling de rechter verbiedt om op gezag
van een vorig arrest van het Arbitragehof, zelfs wanneer dit geen uitspraak doet
over een vraag of een beroep met een identiek voorwerp, te oordelen dat de in de
vraag bekritiseerde regelgeving een regel of een artikel van de Grondwet bedoeld
in artikel 26, §1 Bijzondere Wet Arbitragehof klaarblijkelijk niet schendt;
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Dat het middel, in zoverre het uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
naar recht;
Overwegende dat de eisers in de opgeworpen prejudiciële vraag aanvoerden,
samengevat, dat om reden van de onduidelijke begrenzing van de ruimtelijk
kwetsbare gebieden in de nog op te stellen ruimtelijke uitvoeringsplannen, de bestraffing van het instandhouden van stedenbouwmisdrijven in deze gebieden,
discriminatoir was;
Overwegende dat het Arbitragehof met betrekking tot de strafbaarstelling in
voormeld arrest overweegt: "B.7.2. Het eerste geval van strafbaarheid van het instandhouden van een stedenbouwmisdrijf, namelijk wanneer het misdrijf plaatsvindt in de ruimtelijk kwetsbare gebieden, voldoet aan de vereisten van nauwkeurigheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid waaraan de strafwetten moeten
voldoen. Artikel 146, vierde lid van het decreet van 18 mei 1999 bepaalt immers
dat onder de ruimtelijk kwetsbare gebieden worden verstaan: (...)";
Dat de appèlrechters met hun motivering het bedoelde verweer beantwoorden,
en aldus hun beslissing dat de vraag klaarblijkelijk negatief te beantwoorden is,
regelmatig de redenen van de weigering vermelden en hun beslissing 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 de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten van het cassatieberoep.
7 juni 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr. J. Ghysels, Kortrijk.

Nr. 326
2° KAMER - 7 juni 2005

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - DEELNEMING VOORWAARDEN - WETSBEPALINGEN – VERMELDING.
2º MISDRIJF — DEELNEMING - VOORWAARDEN - WETSBEPALINGEN – VERMELDING.
1º en 2° De rechter die een beklaagde veroordeelt als dader van een wanbedrijf, welke
deelneming hij in de bewoordingen van de wet omschrijft, is niet verplicht in zijn
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beslissing melding te maken van art. 66 Sw. 1 (Artt. 163, eerste lid en 195, eerste lid Sv.;
Art. 66 Sw.)
(P. T. G. e.a. en J. T. G. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.0548.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 3 maart 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Beide eisers voeren in een memorie elk één middel aan. Die memories zijn aan
dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
(...)
B. Onderzoek van het middel van J C
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat eiseres wordt veroordeeld "om de misdaad of het wanbedrijf
uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks medegewerkt te
hebben hetzij om, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te
hebben dat zonder hun bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden";
Dat aldus de hoofddeelneming van eiseres aan de misdrijven in de bewoordingen van de wet wordt omschreven, zonder dat het arrest artikel 66 Strafwetboek,
waarin geen bijzondere straf wordt bepaald, bijkomend moest vermelden;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
7 juni 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. T. Valgaeren, Turnhout en K. Van De Moer, Turnhout.

1 Cass., 31 maart 1998, A.R. P.97.0104.N, nr. 179.
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Nr. 327
2° KAMER - 8 juni 2005

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - WERKSTRAF - WEIGERING – MOTIVERING.
2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALLERLEI - STRAF MOTIVERING - WERKSTRAF - WEIGERING – MOTIVERING.
3º STRAF — ALLERLEI - INDIVIDUALISERING VAN DE STRAF.
4º STRAF — ALLERLEI - STRAFTOEMETING T.A.V. VERSCHILLENDE BEKLAAGDEN ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.
5º STRAF — ALLERLEI - MOTIVERING - STRAFTOEMETING T.A.V. VERSCHILLENDE
BEKLAAGDEN.
6º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALLERLEI - STRAF MOTIVERING - STRAFTOEMETING T.A.V. VERSCHILLENDE BEKLAAGDEN.
1º en 2° Ofschoon art. 37ter, §3, al. 2 Sw. bepaalt dat de rechter die weigert een werkstraf
uit te spreken zijn beslissing met redenen moet omkleden, omschrijft die bepaling deze
motiveringsplicht niet nader en verwijst zij met name niet naar de specificiteitsvereisten
van art. 195, tweede lid Sv1.
3º Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel van individualisering van de straf.
4º, 5° en 6° De feitenrechter bepaalt op onaantastbare wijze, binnen de grenzen van de
wet, op een wijze die beknopt mag zijn doch nauwkeurig moet zijn, de redenen van zijn
keuze voor de strafmaat die hij in verhouding acht tot de zwaarte van de bewezen
verklaarde misdrijven en de individuele strafwaardigheid van elke beklaagde, zonder dat
hij de redenen dient op te geven waarom hij de medebeklaagden al dan niet tot een
gelijke straf veroordeelt2. (Art. 195, tweede lid Sv.)
(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0349.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 9 februari 2005 is gewezen door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan in een verzoekschrift, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
1 Zie Cass., 12 feb. 2003, A.R. P.02.1530.F, nr. 102.
2 Cass., 13 aug. 1986, A.R. 674, nr. 695.
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Eerste onderdeel:
Overwegende dat dit onderdeel kritiek uitoefent op het arrest, niet omdat het
de straf die het uitspreekt niet regelmatig met redenen zou omkleden, maar omdat het niet voldoet aan de "bijzondere motiveringsvereiste" bepaald bij artikel
37ter, §3, tweede lid van het Strafwetboek, waarvan het onderdeel beweert dat
die "wordt versterkt wanneer er, zoals te dezen, een gedetailleerde conclusie is
genomen" met het oog op het verkrijgen van een werkstraf;
Overwegende dat ofschoon voormelde wetsbepaling bepaalt dat de rechter die
weigert een werkstraf uit te spreken zijn beslissing met redenen moet omkleden,
zij deze motiveringsplicht niet nader omschrijft en met name niet verwijst naar
de specificiteitsvereisten van artikel 195, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat het arrest oordeelt "dat de werkstraffen die door de eerste
rechter tegen alle beklaagden samen [...] zijn uitgesproken niet geschikt zijn gezien de omstandigheden van de zaak en niet beantwoorden aan de noodwendigheden van een rechtvaardige bestraffing"; dat het arrest door melding te maken
van de redenen waarom het kiest voor de aard en de maat van de straffen die het
uitspreekt, tegelijkertijd de conclusie van eiser waarin deze bevestiging van de
werkstraf vordert, beantwoordt; dat de appelrechters aldus hun beslissing om
deze niet te bevestigen regelmatig met redenen omkleden;
Dat het middel, in zoverre, niet kan worden aangenomen;
Tweede onderdeel:
Overwegende dat het hof van beroep de telastleggingen tegen eiser voor het
tijdvak tussen 1 januari 2001 en 23 januari 2004 bewezen heeft verklaard; dat het
middel, door aan te voeren dat de incriminatieperiode, voor beklaagde, zich niet
tot na juni 2002 kon uitstrekken, voor zijn onderzoek het onderzoek van feitelijke gegevens vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is, en, bijgevolg, niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel:
Overwegende dat er geen algemeen rechtsbeginsel van individua-lisering van
de straf bestaat;
Overwegende dat de feitenrechter, voor het overige, op onaantastbare wijze,
binnen de grenzen van de wet, op een wijze die beknopt mag zijn doch nauwkeurig moet zijn, de redenen van zijn keuze bepaalt voor de strafmaat die hij in verhouding acht tot de zwaarte van de bewezen verklaarde misdrijven en de individuele strafwaardigheid van elke beklaagde, zonder dat hij de redenen dient op te
geven waarom hij de medebeklaagden al dan niet tot een gelijke straf veroordeelt;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
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HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
8 juni 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. A. Balland, Luik en C. Francotte, Luik.

Nr. 328
1° KAMER - 9 juni 2005

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN - AANNEMER - VORDERING TOT
BETALING VAN EEN NIET BETWISTE SCHULDVORDERING - RECHTSVORDERING – TERMIJNEN.
De vervaltermijn, bedoeld in art. 18, §2 M.B. 10 aug. 1977, is eveneens van toepassing op
een rechtsvordering tot betaling van een schuldvordering die door het bestuur niet wordt
betwist1. (Art. 18, §2 M.B. 10 aug. 1977)
(SOCIETE ANONYME DE TRAVAUX GALERE T. WAALS GEWEST, Minister-President)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0259.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, met algemeen rolnummer
2000/1683, op 26 januari 2004 gewezen door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconclu-deerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert vijf middelen aan:
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 18, inzonderheid §2 van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van
werken, leveringen en diensten;
- voor zoveel nodig, artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 april 1977 betreffende
de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.
- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het hof [van beroep] verwerpt de rechtsvordering van eiseres die strekt tot betaling van
het saldo van de bedragen, in hoofdsom en interesten, dat verweerster haar nog verschul1 Zie Cass., 28 jan. 2000, A.R. C.99.0131.F, nr. 77.
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digd was wegens haar factuur nr. 95.0662, op grond dat eiseres, met toepassing van artikel
18, §2 van het in het middel vermelde ministerieel besluit van 10 augustus 1977 vervallen
was van het recht om die rechtsvordering in te stellen. Het hof beslist aldus op de volgende gronden:
"(eiseres) wijst terecht erop dat er in de stukken van het dossier geen spoor van een polemiek tussen de partijen terug te vinden is;
het is immers tamelijk merkwaardig vast te stellen dat in het dossier van [eiseres]
slechts één brief van het bestuur steekt die verband houdt met het probleem waarop de
huidige klachten van [eiseres] betrekking hebben, namelijk een brief van 30 juni 1995
waarin staat dat het ministerie de stukken betreffende de betaling van 23.030.647 frank
aan zijn dienst boekhouding overmaakt, en dat het saldo, 'namelijk een bedrag van
980.276 frank de volgende maal zal verrekend worden';
dat gegeven, waarop ook de eerste rechter gewezen heeft, heeft tot gevolg dat artikel
18, §3 van de betrokken algemene aannemingsvoorwaarden waarbij de termijnen worden
verlengd wanneer over het geschil besprekingen zijn gevoerd, niet a priori kan worden
toegepast;
[...]
wat betreft het toepassingsgebied van artikel 18, §2 van de bedoelde algemene aannemingsvoorwaarden:
[...] genoemd artikel bepaalt dat de rechtsvordering vervalt wanneer ze meer dan twee
jaar na het proces-verbaal van definitieve oplevering wordt ingesteld;
[...] het wordt niet betwist dat de gedinginleidende dagvaarding in deze zaak is betekend meer dan twee jaar na het proces-verbaal van 23 maart 1995;
het kan aldus niet worden betwist dat de gedinginleidende dagvaarding niet is uitgebracht binnen de termijn van twee jaar volgend op het proces-verbaal van definitieve oplevering;
[...] weliswaar is voor de toepassing van dat verval een ruime interpretatie mogelijk in
de gevallen waarin een reële moeilijkheid gerezen is tussen aannemer en bestuur, zoals
bijvoorbeeld, over de facturering van bijkomende werken of over de vergoeding van een
vertraging die niet aan de aannemer te wijten is;
die ruime uitleg wordt niettemin in die gevallen aangenomen binnen het kader van het
begrip besprekingen;
zoals hierboven gezegd hebben de partijen in deze zaak geen enkele bespreking gevoerd over de huidige vordering van [eiseres];
aldus is geen enkele verlenging van de termijn a priori toelaatbaar;
[...] [eiseres] voert vervolgens aan dat, ingeval de schuld niet wordt betwist, de rechtsvordering niet onderworpen is aan de bovenvermelde vervaltermijn;
[...] het hof [van beroep] kan zich niet aansluiten bij deze mening;
de bewoordingen van genoemde bepaling zijn formeel, aangezien zij slaat op 'elke dagvaarding voor de rechter op verzoek van de aannemer en betreffende een overeenkomst'
(...);
in zoverre dient geen rekening te worden gehouden met een advies van het vaste comité
voor overheidsopdrachten dat, enerzijds, niet wordt bekendgemaakt, en dat, anderzijds,
helemaal niet zo duidelijk is als [eiseres] wel beweert, aangezien het enige, op dat punt
neergelegde stuk gewag maakt van een bespreking tussen verschillende personen die verschillende standpunten verdedigen en waarvan geen enkel woordelijk terug te vinden is in
de toepasselijke tekst (...);
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aldus kan niet, zoals [eiseres] beweert, contra legem worden aangenomen dat de ratio
legis van die bepaling de hypothese uitsluit van het geval dat het bestuur de klacht van de
aannemer niet betwist;
ook de gedachtegang van [eiseres] kan onder verwijzing naar §3 van hetzelfde artikel,
niet worden aangenomen;
uit het feit immers dat genoemde §3 bepaalt dat de termijn wordt verlengd in de gevallen waarin over het geschil besprekingen worden gevoerd of het geschil voor het Hoog
Comité van Toezicht wordt gebracht volgt daarom nog niet dat §2 enkel betrekking zou
kunnen hebben op het geval dat tussen de partijen een werkelijk geschil gerezen is;
§2 slaat op alle klachten van de aannemer en niet alleen op die waarmee het bestuur
niet akkoord is gegaan".
Grieven
Artikel 18, §2 van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 als bedoeld in het middel bepaalt dat de rechtsvordering van de aannemer, op straffe van verval, aan het bestuur
moet worden betekend uiterlijk twee jaar na het proces-verbaal van definitieve oplevering.
§3 van hetzelfde artikel verlengt die vervaltermijn in de volgende bewoordingen: "De
termijnen waarvan sprake in §2 hierboven worden verlengd met de tijd die verstreken is
tussen de datum waarop het geschil voor het Hoog Comité van Toezicht wordt gebracht
en deze welke de procedure, overeenkomstig het organiek reglement van dit Comité, definitief sluit.
Indien het geschil het voorwerp heeft uitgemaakt van besprekingen tussen de partijen
en de beslissing van het bestuur minder dan drie maanden voor het verstrijken of helemaal
niet binnen deze termijnen werd betekend, worden deze verlengd tot op het einde van de
derde maand die deze van de betekening van de beslissing volgt".
Uit het onderling verband tussen die bepalingen volgt dus dat de in artikel 18 bedoelde
vervaltermijn enkel van toepassing is op de klachten van de aannemer waarover tussen de
partijen een geschil gerezen is.
Het in §3 vermelde "geschil" impliceert immers noodzakelijkerwijs dat de in §2 bedoelde rechtsvordering die is waarover, vóór het instellen van de rechtsvordering, een dergelijk geschil tussen de partijen gerezen is, wat voor de toepassing van §2 daarenboven vereist dat het bestuur de schuldvordering vooraf heeft betwist.
Indien de wetgever in §2 alle rechtsvorderingen tot betaling vanwege de aannemer zou
hebben bedoeld, dan zou hij in §3 de woorden "een geschil" en niet "het geschil" hebben
gebruikt.
Zonder geschil trouwens zou er geen aanleiding zijn voor een procedure voor het Hoog
Comité van Toezicht en evenmin voor besprekingen tussen de partijen en zou de vervaltermijn in dat geval niet kunnen worden verlengd.
Indien derhalve, zoals het arrest doet, het verval van artikel 18, §2, zou worden toegepast op de rechtsvorderingen tot betaling van schuldvorderingen die door het bestuur niet
worden betwist en waarover tussen de partijen geen geschil gerezen is, zou de aannemer
die een niet voor betwisting vatbare en niet betwiste schuldvordering bezit, die schuldvordering moeilijker kunnen invorderen dan de aannemer wiens schuldvordering wordt betwist, aangezien laatstgenoemde, in tegenstelling tot eerstgenoemde, door besprekingen
aan te vatten, de vervaltermijn zou kunnen opschorten. Op grond van die vaststelling
kwam eiseres tot het besluit dat die interpretatie van artikel 18, §2, zou leiden tot een paradoxale situatie die "zonder meer zinloos is".
Daaruit volgt dat artikel 18, §2 van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 als bedoeld in het middel niet van toepassing is wanneer, zoals in deze zaak, de schuldvordering
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van de aannemer die aan de dagvaarding ten grondslag ligt, door het bestuur niet wordt
betwist.
Na te hebben aangenomen dat de schuldvordering die ten grondslag ligt aan de rechtsvordering van eiseres niet was betwist en geen aanleiding had gegeven tot een geschil tussen de partijen ("geen enkele polemiek"), kon het arrest derhalve eiseres niet op grond van
artikel 18, §2 van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 vervallen verklaren van
het recht om die rechtsvordering in te stellen. Door de rechtsvordering van eiseres niettemin vervallen te verklaren, schendt het arrest bijgevolg artikel 18 van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 en inzonderheid §2 (schending van die bepaling, voor zoveel
nodig, schending van artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 april 1977 waarbij de algemene aannemingsvoorwaarden toepasselijk worden verklaard op de overeenkomst, en
van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel:
Overwegende dat, krachtens artikel 18, §2 van het ministerieel besluit van 10
augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden
van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, zoals het van
toepassing was op de litigieuze opdracht, elke rechtsvordering, op straffe van
verval, aan het bestuur moet worden betekend uiterlijk twee jaar na het procesverbaal van definitieve oplevering van de gezamenlijke werken;
Overwegende dat het in die bepaling bedoelde verval van toepassing is op elke
rechtsvordering;
Dat het middel ten betoge dat voornoemde bepaling niet van toepassing is op
een rechtsvordering van de aannemer tot betaling van een schuldvordering die
door het bestuur niet is betwist, faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
9 juni 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. Heenen en Simont.

Nr. 329
1° KAMER - 9 juni 2005

1º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — AANSLAGTERMIJNEN BIJZONDERE AANSLAGTERMIJN VAN TWAALF MAANDEN - INKOMSTEN UITGEWEZEN DOOR EEN
RECHTSVORDERING - STRAFVORDERING – BEGRIP.
2º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — AANSLAGTERMIJNEN -
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INKOMSTEN UITGEWEZEN DOOR EEN RECHTSVORDERING - STRAFVORDERING - BIJZONDERE
AANSLAGTERMIJN VAN TWAALF MAANDEN – VERTREKPUNT.
1º Onder rechtsvordering in de zin van artikel 263, §1, 3° van het W.I.B. (1964), die de
administratie toelaat de belasting of de aanvullende belasting te vestigen zelfs nadat de
in artikel 259 W.I.B. (1964) bepaalde termijn is verstreken, wordt onder meer de
strafvordering verstaan; de strafvordering is ingesteld in de zin van dezelfde bepaling
wanneer het openbaar ministerie een opsporingsonderzoek instelt of de
onderzoeksrechter vordert1. (Art. 263, §1, 3° W.I.B. 1964; Art. 358, §1, 3° W.I.B. 1992)
2º De termijn van twaalf maanden waarover de administratie krachtens artikel 263, §2, 3°
van het W.I.B. (1964) beschikt om de belasting of de aanvullende belasting te vestigen in
geval een strafvordering uitwijst dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven,
begint slechts te lopen vanaf de datum waarop tegen de beslissing over de bij de rechter
aanhangig gemaakte strafvordering geen verzet of voorziening meer kan worden
ingediend; wanneer de strafvordering gepaard gaat met een burgerlijke partijstelling en
de aan het licht gekomen elementen zowel blijken uit de strafrechtelijke en
civielrechtelijke gegevens van het correctioneel vonnis, verhindert de omstandigheid dat
tegen het vonnis op één van de twee gebieden nog een verzet of voorziening mogelijk is,
dat de termijn zou ingaan2. (Art. 263, §2, 3° W.I.B. 1964; Art. 358, §2, 3° W.I.B. 1992)
(BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. F.03.0025.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 februari 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
1. de Procureur des Konings op 12 juni 1987 de onderzoeksrechter heeft gevorderd een gerechtelijk onderzoek in te stellen;
2. de curator over de failliete vennootschappen NV Incomex en NV Sisma zich
burgerlijke partij heeft gesteld tegen eerste verweerder;
3. eerste verweerder strafrechtelijk en burgerrechtelijk werd veroordeeld bij
vonnis van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen van 24 december 1992;
4. eerste verweerder geen hoger beroep heeft aangetekend tegen dit vonnis;
5. tegen dit vonnis op strafgebied hoger beroep werd ingesteld door twee andere beklaagden en door het openbaar ministerie tegen deze twee beklaagden;
6. door voormelde burgerlijke partij hoger beroep werd ingesteld tegen dit
vonnis in zoverre het uitspraak deed over de burgerlijke vordering tegen de eer1 Cass., 14 okt. 1987, A.R. 5836, A.C. 1987-88, nr. 92; Cass., 9 mei 1996, A.R. F.93.0130.N, A.C.
1996, nr. 164; Cass., 21 feb. 2003, A.R. F.01.0011.N, www.Cass.be.
2 Cass., 21 feb. 2003, A.R. F.01.0011.N, www.Cass.be.
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ste verweerder;
7. over het hoger beroep tegen het vonnis van de correctionele rechtbank uitspraak werd gedaan bij arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 28 april
1993 dat de uitspraak op burgerrechtelijk vlak bevestigde;
Op 28 april 1994 werden, bij toepassing van artikel 263, §1, 3° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), aanslagen gevestigd voor het aanslagjaar 1984 onder kohierartikel 441161, voor het aanslagjaar 1985 onder kohierartikel 441171, en voor het aanslagjaar 1986 onder kohierartikel 441181;
IV. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
V. Beslissing van het Hof
1. Tweede middel
Overwegende dat, krachtens artikel 263, §1, 3° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), zoals gewijzigd door artikel 57 van de wet van 5 januari 1976, de belasting of de aanvullende belasting mag worden gevestigd, zelfs
nadat de in artikel 259 bepaalde termijn is verstreken ingeval een rechtsvordering
uitwijst dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven in één van de vijf jaren
vóór het jaar waarin de vordering is ingesteld;
Dat, krachtens artikel 263, §2, 3° van hetzelfde wetboek, in dat geval de belasting of de aanvullende belasting moet worden gevestigd binnen twaalf maanden
te rekenen vanaf de datum waarop tegen de beslissing over de in §1, 3° van dit
artikel genoemde rechtsvordering geen verzet of voorziening meer kan worden
ingediend;
Overwegende dat onder de in artikel 263, §1, 3° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) bedoelde rechtsvordering onder meer de strafvordering kan worden begrepen die wordt ingesteld wanneer het openbaar ministerie
dat de strafvordering uitoefent, krachtens artikel 1 van het Wetboek van Strafvordering een opsporingsonderzoek instelt of de onderzoeksrechter vordert;
Dat onder de in artikel 263, §2, 3°, bedoelde beslissing dan ook de beslissing
over die strafvordering kan worden verstaan;
Dat de termijn van twaalf maanden bepaald in artikel 263, §2, 3° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) slechts begint te lopen vanaf de datum
waarop tegen de beslissing over de bij de rechter aanhangig gemaakte strafvordering geen verzet of voorziening meer kan worden ingediend;
Dat wanneer de gegevens aan het licht gekomen zijn door een strafvordering
en die strafvordering gepaard gaat met een burgerlijke partijstelling waarbij de
gegevens die aan het licht gekomen zijn, zowel blijken uit de strafrechtelijk als
uit de civielrechtelijke gegevens van het correctioneel vonnis op die vorderingen
gewezen, de omstandigheid dat tegen het vonnis op een van de twee gebieden
nog een verzet of voorziening mogelijk is, verhindert dat de termijn ingaat;
Overwegende dat de appèlrechters oordelen "dat de bestwiste aanslagen gevestigd werden op grond van de gegevens aan het licht gebracht door de strafvorde-
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ring die definitief beslecht werd (door) voormeld vonnis van de Correctionele
Rechtbank te Antwerpen"; dat zij hieruit afleiden dat de betwiste aanslag diende
gevestigd te worden binnen twaalf maanden nadat dit vonnis kracht van gewijsde
had verkregen, bij gebreke waarvan deze aanslag laattijdig is;
Dat het middel ervan uitgaat dat de gegevens die geleid hebben tot de betwiste
aanslag zowel blijken uit strafrechtelijke gegevens als uit de civielrechtelijke gegevens van het correctioneel vonnis van 24 december 1992, zodat het hoger beroep van de curator tegen de burgerrechtelijke beschikkingen van het vonnis verhindert dat de termijn waarvan sprake in artikel 263, §2, 3° Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) een aanvang neemt;
Overwegende dat de vraag of de gegevens die hebben geleid tot de betwiste
aanslag aan het licht werd gebracht door de strafvordering, zoals geoordeeld
door het bestreden arrest, dan wel of zij eveneens blijken uit de in hoger beroep
aangevochten burgerrechtelijke gegevens van het voormelde correctioneel vonnis, een onderzoek van feiten vergt, waarvoor het Hof niet bevoegd is;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
9 juni 2005 - 1° kamer (beperkt) – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Claeys Boúúaert en Geinger.

Nr. 330
VERENIGDE KAMERS - 10 juni 2005

1º CONFLICT VAN ATTRIBUTIE - RAAD VAN STATE - EXCEPTIE VAN
ONBEVOEGDHEID - ARREST - CASSATIEBEROEP - BEVOEGDHEID VAN HET HOF.
2º RAAD VAN STATE - AFDELING ADMINISTRATIE - EXCEPTIE VAN ONBEVOEGDHEID
- ARREST - CASSATIEBEROEP - BEVOEGDHEID VAN HET HOF.
3º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE VERMELDINGEN ARREST VAN DE RAAD VAN STATE - MOTIVERING - GEEN VERMELDING VAN ART. 28 WET RAAD
VAN STATE – ONTVANKELIJKHEID.
1º en 2° Wanneer het Hof uitspraak doet over een cassatieberoep tegen een arrest waarbij
de afdeling administratie van de Raad van State oordeelt over een exceptie van
onbevoegdheid, toetst het de redenen op grond waarvan de Raad op die exceptie
afwijzend heeft beschikt of geweigerd heeft van de zaak kennis te nemen 1. (Art. 609, 2°
1 Zie de conclusie van het openbaar ministerie.
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Ger.W.; Art. 33 Wet Raad van State)
3º Het middel dat een arrest van de Raad van State verwijt onregelmatig te zijn
gemotiveerd is niet ontvankelijk indien artikel 33 Wet Raad van State niet is vermeld als
geschonden wettelijke bepaling. (Artt. 28 en 33, tweede lid Wet Raad van State; Art. 1080
Ger.W.)
(W. T. ARRONDISSEMENTSKAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS TE MECHELEN)

Conclusie van de heer advocaat-generaal G. Bresseleers:
Inleiding
De eiser is in 1986 verzocht een proces-verbaal van vaststelling op te maken in het
kader van een echtscheidingsprocedure. Hij werd ervan verdacht daarbij valsheid in
geschrifte te hebben gepleegd, maar werd buiten vervolging gesteld.
In 1990 heeft de procureur des Konings het strafdossier overgezonden aan de Raad van
de arrondissementskamer van gerechtsdeurwaarders te Mechelen, teneinde de zaak
tuchtrechtelijk te onderzoeken. Die raad legde de eiser een tuchtstraf op van niet-toelating
tot de raad van de kamer gedurende drie jaar.
Tegen die beslissing heeft de eiser op 11 januari 1991 een beroep tot vernietiging
ingesteld bij de Raad van State, die zich bij arrest van 7 juni 1999 onbevoegd heeft
verklaard, en het Arbitragehof een prejudiciële vraag heeft gesteld. Het Arbitragehof
oordeelde echter dat de vraag niet diende te worden beantwoord omdat niet werd
aangegeven met welke categorie van personen de gerechtsdeurwaarders op tuchtrechtelijk
gebied werden vergeleken (arrest van 17 mei 2000).
Bij arrest van 16 oktober 2000 heeft de Raad van State de volgende, nieuwe
prejudiciële vragen aan het Arbitragehof gesteld:
1. "Worden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet geschonden door artikel 531 zoals
geformuleerd vóór de wijziging ervan bij artikel 12 van de wet van 6 april 1992 tot
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het statuut van de
gerechtsdeurwaarders, artikel 610 van het Gerechtelijk Wetboek samengelezen met artikel
1088 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 14, eerste lid van de gecoördineerde wetten
op de Raad van State, in zoverre voormelde artikelen geïnterpreteerd worden in de zin dat
ze de gerechtsdeurwaarder aan wie de raad van de arrondissementskamer een in artikel
531 van het Gerechtelijk Wetboek voorziene tuchtstraf oplegt, niet toestaan tegen die
tuchtbeslissing een vernietigingsberoep in te stellen bij de Raad van State, die in
tegenstelling tot de meeste andere overheidsambtenaren die het voorwerp uitmaken van
een gelijkaardige tuchtmaatregel en op grond van voormeld artikel 14 wel beschikken
over de mogelijkheid hiertegen een vernietigingsberoep bij de Raad van State in te leiden?
2. Worden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet geschonden door artikel 531 zoals
geformuleerd vóór de wijziging ervan bij artikel 12 van de wet van 6 april 1992 tot
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het statuut van de
gerechtsdeurwaarders, artikel 610 van het Gerechtelijk Wetboek samengelezen met artikel
1088 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 14, eerste lid van de gecoördineerde wetten
op de Raad van State, in zoverre voormelde artikelen geïnterpreteerd worden in de zin dat
ze de gerechtsdeurwaarder aan wie de raad van de arrondissementskamer een in artikel
531 van het Gerechtelijk Wetboek voorziene tuchtstraf oplegt, niet toestaan tegen die
beslissing een vernietigingsberoep in te stellen bij de Raad van State, dit in tegenstelling
tot de meeste andere beoefenaars van gereglementeerde vrije beroepen die op grond van
dit artikel 14 wel over een vernietigingsberoep beschikken tegen de eenzijdige
overheidsbeslissingen die hun belangen ongunstig raken?"
Bij arrest van 9 januari 2002 zegt het Arbitragehof voor recht:
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"Artikel 531 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals van toepassing vóór de wijziging
door de wet van 6 april 1992, en artikel 610 van hetzelfde Wetboek, zoals van toepassing
vóór de wijziging door de wetten van 4 en 25 mei 1999, in samenhang gelezen met artikel
1088 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals van toepassing vóór de wijziging door de wet
van 4 mei 1999, in die zin geïnterpreteerd dat alleen de procureur-generaal bij het Hof van
Cassatie, op voorschrift van de minister van Justitie, een vordering tot nietigverklaring bij
het Hof van Cassatie kon instellen tegen een door de raad van de arrondissementskamer
aan een gerechtsdeurwaarder opgelegde tuchtstraf, schenden de artikel 10 en 11 van de
Grondwet."
Het thans bestreden arrest van de Raad van State, gewezen op 4 november 2002,
oordeelt dat de Raad van State niet bevoegd is om van het beroep kennis te nemen.
De eiser voert hiertegen een middel aan.
Het eerste onderdeel werpt op dat het arrest de artikelen 160 Grondwet, 28 Bijzondere
Wet Arbitragehof en 7, 14 en 28 Wet Raad van State schendt; het betoogt, samengevat,
dat de Raad van State de artikelen 610 en 1088 Gerechtelijk Wetboek buiten beschouwing
had moeten laten, en zich bevoegd had moeten verklaren op grond van artikel 14 Wet
Raad van State.
Het tweede onderdeel voert de schending aan van artikel 149 Grondwet en 28 Wet
Raad van State, op grond dat, samengevat, de Raad van State niet geantwoord heeft op het
middel dat de bepalingen die de bevoegdheid van de Raad van State op grond van
voormeld artikel 14 konden uitsluiten buiten toepassing moesten worden gelaten zodat
niets de bevoegdheid van de Raad in de weg stond; minstens zijn de overwegingen zo
vaag en onduidelijk dat het Hof niet in staat is de wettigheid van de beslissing te
beoordelen.
Het arrest van het Arbitragehof.
Het arrest dat het Hof zal wijzen op het cassatieberoep tegen het arrest van de Raad van
State is een uitspraak in dezelfde zaak in de zin van artikel 28 Bijzondere Wet
Arbitragehof. Voor de oplossing van het geschil naar aanleiding waarvan de Raad van
State de prejudiciële vragen heeft gesteld, moet het Hof zich voegen naar het arrest van
het Arbitragehof.
Wat is echter de precieze draagwijdte van dit voorschrift? Onbetwist is dat het antwoord op de prejudiciële vraag bindend is. Maar wat indien het Arbitragehof naast of buiten de vraag geantwoord heeft, en een mening heeft te kennen gegeven over een niet gestelde vraag2?
In deze zaak heeft de Raad van State telkens de vraag gesteld of de artikelen 10 en 11
Grondwet worden geschonden door de omstandigheid dat artikelen 610 iuncto 1088
Gerechtelijk Wetboek en 14, eerste lid Wet Raad van State de gerechtsdeurwaarder aan
wie overeenkomstig artikel 531 Gerechtelijk Wetboek een tuchtstraf is opgelegd niet
toestaat tegen die tuchtbeslissing een vernietigingsberoep in de stellen bij de Raad van
State, terwijl op grond van artikel 14 Wet Raad van State een vernietigingsberoep
openstaat voor vergelijkbare categorieën van personen?
Het arrest van het Arbitragehof geeft geen expliciet en rechtstreeks antwoord op deze
vraag. Het behandelt een ruimer probleem, dat van de rechtsbescherming van de gerechtsdeurwaarder aan wie een lichte3 tuchtstraf is opgelegd. Het oordeelt dat, aangezien de gerechtsdeurwaarder niet de mogelijkheid had de hem opgelegde tuchtstraf te laten toetsen,
2 Zie P. POPELIER, "De beoordeling door het Arbitragehof van het ontbreken van een wettelijke regeling", R.W. 1996-1997, (1249) nr. 9.
3 Schorsing, afzetting en veroordeling tot geldboeten worden ten verzoeke van de procureur des Konings tegen de gerechtsdeurwaarder uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg, en tegen deze
vonnissen staat hoger beroep open (artikel 532 Gerechtelijk Wetboek).
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op discriminatoire wijze afbreuk werd gedaan aan de rechten van betrokkene omdat gerechtsdeurwaarders, zonder redelijke verantwoording, verschillend werden behandeld ten
aanzien van het merendeel van de overheidsambtenaren en van de beoefenaars van vrije
beroepen die over een jurisdictioneel beroep beschikken tegen straffen die hun worden
opgelegd (rechtsoverweging B7).
Op die overweging berust het dictum van het arrest dat voor recht zegt dat de destijds
geldende artikelen 531 en 610 Gerechtelijk Wetboek, in samenhang gelezen met artikel
1088 Gerechtelijk Wetboek zoals destijds van kracht, de artikelen 10 en 11 Grondwet
schenden.
Op de door de Raad van State gestelde prejudiciële vraag is dat echter geen (pertinent)
antwoord. In het arrest van het Arbitragehof komt de bevoegdheid van de Raad op grond
van artikel 14 niet ter sprake. Die eventuele bevoegdheid was nochtans het terechte
uitgangspunt van de Raad van State bij het stellen van de prejudiciële vragen. Het had
inderdaad geen zin het Arbitragehof uit te nodigen zich te buigen over een vraag die per
hypothese niet kon bijdragen tot de oplossing van het geschil dat bij de Raad van State
aanhangig was.
Het Arbitragehof heeft echter, afwijkend van de eigen rechtspraak4, ambtshalve een
dergelijke vraag beantwoord. De Raad van State moest dan ook geen rekening houden
met het formele antwoord op de niet-gestelde vraag5, en ook voor het Hof is dat antwoord
niet bindend.
Het arrest van de Raad van State.
De Raad van State heeft zich echter voor de oplossing van het geschil naar aanleiding
waarvan de prejudiciële vragen zijn gesteld, toch gevoegd naar het arrest van het Arbitragehof6. Het Arbitragehof sluit zich immers aan bij de rechtspraak van de Raad van State
over zijn onbevoegdheid ten aanzien van de betrokken tuchtregeling (rechtsoverweging
B.8.4). Naar de kern beschouwd stelt het Arbitragehof vast dat er een leemte is in de wetgeving omdat die de gerechtsdeurwaarder niet de mogelijkheid biedt lichte tuchtstraffen te
laten toetsen door een eigen beroepsorgaan of de rechterlijke macht.
Dit impliceert noodzakelijkerwijze dat de omstandigheid dat de gerechtsdeurwaarder
tegen een tuchtstraf bij de Raad van State geen vernietigingsberoep kan instellen, naar het
oordeel van het Arbitragehof irrelevant is; het is niet omdat hij bij de Raad van State geen
vernietigingsberoep kan instellen dat hij gediscrimineerd wordt.
De bevoegdheid van de Raad van State om op grond van artikel 14 Wet Raad van State
uitspraak te doen is steeds subsidiair. Terecht verwijst de Raad in dat verband naar het
inzicht van de wetgever om alles wat het ambt van de gerechtsdeurwaarder aangaat
binnen de sfeer van de rechterlijke macht te houden, wat zijn vernietigingsbevoegdheid
ten aanzien van de aangevochten tuchtmaatregel uitsluit.
De beslissingen van de Raad van State dat hij zich onbevoegd acht (arrest van 7 juni
1999 waartegen geen cassatieberoep is ingesteld) en niet bevoegd is om van het beroep
kennis te nemen (bestreden arrest van 4 november 2002) zijn naar recht verantwoord en
voldoende met redenen omkleed om op hun wettigheid beoordeeld te worden.
Geen van de grieven kan slagen.
4 De arresten 3/89 en 18/89 van 2 februari en 29 juni 1989. Zie M. VAN DAMME, "Het stellen van prejudiciële vragen aan het Arbitragehof door het Hof van Cassatie en de Raad van State" in Imperat
Lex. Liber amicorum Pierre MARCHAL, Larcier 2003, 147, voetnoot 19; J. VELAERS, Van Arbitragehof
tot Gondwettelijk Hof, Maklu, nr. 473.
5 M. VAN DAMME, o.c., 145.
6 Een arrest van het Arbitragehof kan ook buiten het beschikkend gedeelte beslissingen bevatten. J.
VAN COMPERNOLLE en M. VERDUSSEN, "La guerre des juges aura-t-elle lieu? À propos de l'autorité des
arrêts préjudiciels de la Cour d'Arbitrage" in J.T. 2000, (297) 299.
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Conclusie: verwerping.
ARREST

(A.R. C.02.0624.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 november 2002 gewezen
door de Raad van State, afdeling administratie.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Feiten
De feiten kunnen blijkens het arrest als volgt worden samengevat:
De eiser is in 1986 verzocht een proces-verbaal van vaststelling op te maken in
het kader van een echtscheidingsprocedure. Hij werd ervan verdacht daarbij valsheid in geschrifte te hebben gepleegd, maar werd buiten vervolging gesteld.
In 1990 heeft de procureur des Konings het strafdossier overgezonden aan de
Raad van de Arrondissementskamer van Gerechtsdeurwaarders te Mechelen, teneinde de zaak tuchtrechtelijk te onderzoeken. Die raad legde op 22 october 1990
de eiser een tuchtstraf op van niet-toelating tot de raad van de kamer gedurende
drie jaar.
Tegen die beslissing heeft de eiser op 11 januari 1991 een beroep tot vernietiging ingesteld bij de Raad van State, die bij arrest van 7 juni 1999 aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag heeft gesteld. Het Arbitragehof oordeelde echter
dat de vraag niet diende te worden beantwoord omdat niet werd aangegeven met
welke categorie van personen de gerechtsdeurwaarders op tuchtrechtelijk gebied
werden vergeleken (arrest van 17 mei 2000).
Bij arrest van 16 oktober 2000 heeft de Raad van State de volgende, nieuwe
prejudiciële vragen aan het Arbitragehof gesteld:
" 1. Worden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet geschonden door artikel
531 zoals geformuleerd vóór de wijziging ervan bij artikel 12 van de wet van 6
april 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het statuut van de gerechtsdeurwaarders, artikel 610 van het Gerechtelijk Wetboek samengelezen met artikel 1088 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 14, eerste
lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, in zoverre voormelde artikelen geïnterpreteerd worden in de zin dat ze de gerechtsdeurwaarder aan wie
de raad van de arrondissementskamer een in artikel 531 van het Gerechtelijk
Wetboek voorziene tuchtstraf oplegt, niet toestaan tegen die tuchtbeslissing een
vernietigingsberoep in te stellen bij de Raad van State, dit in tegenstelling tot de
meeste andere overheidsambtenaren die het voorwerp uitmaken van een gelijkaardige tuchtmaatregel en op grond van voormeld artikel 14 wel beschikken over
de mogelijkheid hiertegen een vernietigingsberoep bij de Raad van State in te
leiden?
2. Worden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet geschonden door artikel 531
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zoals geformuleerd vóór de wijziging ervan bij artikel 12 van de wet van 6 april
1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het statuut
van de gerechtsdeurwaarders, artikel 610 van het Gerechtelijk Wetboek samengelezen met artikel 1088 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 14, eerste lidvan de gecoördineerde wetten op de Raad van State, in zoverre voormelde artikelen geïnterpreteerd worden in de zin dat ze de gerechtsdeurwaarder aan wie de
raad van de arrondissementskamer een in artikel 531 van het Gerechtelijk Wetboek voorziene tuchtstraf oplegt, niet toestaan tegen die beslissing, een vernietigingsberoep in te stellen bij de Raad van State, dit in tegenstelling tot de meeste
andere beoefenaars van gereglementeerde vrije beroepen die op grond van dit artikel 14 wel over een vernietigingsberoep beschikken tegen de eenzijdige overheidsbeslissingen die hun belangen ongunstig raken?"
In het arrest van 9 januari 2002 oordeelt het Arbitragehof dat de artikelen 531
en 610 van het Gerechtelijk Wetboek (oud), in samenhang gelezen met artikel
1088 van het Gerechtelijk Wetboek zoals destijds van kracht, de artikelen 10 en
11 van de Grondwet schenden.
Het thans bestreden arrest van de Raad van State, gewezen op 4 november
2002, oordeelt dat de Raad niet bevoegd is om van het beroep kennis te nemen.
IV. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 149 en 160 van de Grondwet;
- artikel 28 van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof;
- de artikelen 7, 14 en 28 van de bij koninklijk besluit van 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verwerpt het verzoek tot vernietiging en verklaart de Raad van State onbevoegd om van dit verzoek kennis te nemen op basis van de volgende redenen:
"Overwegende dat moet worden vastgesteld dat de wetgever het gebrek aan rechtsbescherming dat verzoeker aanklaagt inmiddels heeft verholpen, zij het zonder terugwerkende kracht; dat de wet van 6 april 1992 de mogelijkheid van een beroep heeft ingesteld bij
de raad van beroep voor gerechtsdeurwaarders; dat, mede gelet op wat zowel de Raad van
State als het Arbitragehof reeds hebben opgemerkt aangaande het duidelijk inzicht van de
wetgever om alles wat het ambt van gerechtsdeurwaarder aangaat binnen de sfeer van de
rechterlijke macht te houden en op de vaststelling dat hij met de wetswijziging van 6 april
1992 van dat inzicht niet is afgeweken, het de Raad van State niet toekomt een leemte in
de wet op te vullen; dat de Raad van State niet bevoegd is om van het beroep kennis te nemen".
Grieven
1. Eerste onderdeel
De Raad van State miskent de verplichting die voortvloeit uit artikel 28 van de Bijzondere Wet op het Arbitragehof om wettelijke bepalingen die het Arbitragehof strijdig heeft
bevonden met het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel in de zaak waarin de prejudiciële
vraag is gesteld niet toe te passen en verwerpt ten onrechte de bevoegdheid die de Raad
van State toekomt overeenkomstig de artikelen 160 van de Grondwet en 7, 14, §1, en 28
van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.
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2. Tweede onderdeel
Schending van de artikelen 149 van de Grondwet en 28 van de gecoördineerde wetten
op de Raad van State.
De Raad van State miskent in het bestreden arrest de motiveringsplicht vervat in artikel
149 van de Grondwet door niet te motiveren waarom de bepalingen die het Arbitragehof
in zijn arrest van 9 juni 2002 strijdig heeft bevonden met de Grondwet niet buiten toepassing moesten worden verklaard en door niet te antwoorden op de door eiser voor de Raad
van State ingeroepen artikelen.
Artikel 149 van de Grondwet legt elke rechter de verplichting op om zijn uitspraak met
redenen te omkleden (Cass., 9 oktober 1959, A.C., 1960, 115). Krachtens artikel 28 van
de gecoördineerde wetten op de Raad van State dient elk arrest met redenen te zijn omkleed. Specifiek voor wat betwistingen ter zake de bevoegdheid van een rechtscollege betreft, veronderstelt die motiveringsplicht dat de rechter die zijn bevoegdheid afwijst, antwoordt op de middelen die door de eisende of verzoekende partij werden aangevoerd om
de bevoegdheid van die rechter te bepleiten.
In casu werd door eiser in de laatste memorie voor de Raad van State (pp. 2 en 3) uitgebreid geargumenteerd waarom de Raad van State zich in deze zaak op grond van artikel
14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State bevoegd moest verklaren. Ter zake
werd met name gewezen op het feit dat de wettelijke bepalingen die deze bevoegdheid
konden uitsluiten ingevolge het arrest van het Arbitragehof van 9 januari 2002 buiten toepassing moesten worden gelaten en derhalve niets aan de bevoegdheid van de Raad van
State in de weg stond.
In het bestreden arrest heeft de Raad van State op geen enkele wijze op die middelen
geantwoord. Het is derhalve niet regelmatig gemotiveerd (schending van de ingeroepen
wetsbepaling). Minstens zijn de overwegingen van voormeld arrest van de Raad van State
dermate vaag en onduidelijk dat ze het Hof niet in staat stellen de redenen van de beslissing te bepalen en de wettigheid ervan te beoordelen. Het bestreden arrest is derhalve niet
regelmatig gemotiveerd (Cass., 7 december 2001, C.99.0442.F).

V. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, luidens artikel 28 van de Bijzondere Wet op het Arbitragehof, het rechtscollege dat de prejudiciële vraag heeft gesteld, evenals elk ander
rechtscollege dat in dezelfde zaak uitspraak doet, voor de oplossing van het geschil naar aanleiding waarvan de in artikel 26 bedoelde vragen zijn gesteld, zich
moeten voegen naar het arrest van het Arbitragehof;
Overwegende dat dit inhoudt dat het rechtscollege, dat in dezelfde zaak uitspraak doet, de betrokken artikelen buiten toepassing laat in de interpretatie
waarin zij strijdig werden bevonden met de artikelen vernoemd in artikel 26, §1
van de Bijzondere Wet op het Arbitragehof;
Overwegende dat het Arbitragehof overweegt dat:
1. het ook constateert dat de tuchtregeling van de gerechtsdeurwaarders deel
uitmaakt van een bredere regeling in het Gerechtelijk Wetboek inzake de rechterlijke macht, waarbij de tuchtregeling ofwel aan een eigen beroepsorgaan ofwel
aan de rechterlijke macht is opgedragen;
2. de wet van 6 april 1992 het gebrek aan beroepsmogelijkheid overigens heeft
verholpen door de invoeging van een nieuwe regeling in het Gerechtelijk Wetboek waarbij eigen beroepsorganen werden opgericht;
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3. dat niet blijkt dat het tot een andere lezing van de betrokken bepalingen zou
kunnen komen dan die welke aangegeven is in de verwijzingsbeslissing;
Dat het Arbitragehof vervolgens zegt voor recht dat artikel 531 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals van toepassing voor de wijziging door de wet van 6
april 1992, en artikel 610 van hetzelfde wetboek, zoals van toepassing voor de
wijziging door de wetten van 4 en 25 mei 1999, in samenhang gelezen met artikel 1088 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals van toepassing voor de wijziging
door de wet van 4 mei 1999, in die zin geïnterpreteerd dat alleen de procureurgeneraal bij het Hof van Cassatie, op voorschrift van de Minister van Justitie, een
vordering tot nietigverklaring bij het Hof van Cassatie kon instellen tegen een
door de raad van de arrondissementskamer aan een gerechtsdeurwaarder opgelegde tuchtstraf, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden;
Overwegende dat de Raad van State heeft geoordeeld dat mede gelet op wat
zowel de Raad van State als het Arbitragehof reeds hebben opgemerkt aangaande
het duidelijk inzicht van de wetgever om alles wat het ambt van gerechtsdeurwaarder aangaat binnen de sfeer van de rechterlijke macht te houden en op de
vaststelling dat hij met de wetswijziging van 6 april 1992 van dat inzicht niet is
afgeweken, het de Raad van State niet toekomt een leemte in de wet op de vullen
en dat de Raad niet bevoegd is om van het beroep kennis te nemen;
Dat, door zodoende te oordelen, de Raad van State aan deze bepalingen geen
toepassing heeft gegeven die ingaat tegen de motieven en het dictum van het arrest van het Arbitragehof van 9 januari 2002 en zodoende zich heeft gevoegd
naar dit arrest;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede onderdeel
Overwegende, enerzijds, dat artikel 149 van de Grondwet niet toepasselijk is
op de arresten van de Raad van State;
Overwegende anderzijds dat wanneer het Hof, krachtens artikel 33 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en artikel 609, 2° van het Gerechtelijk
Wetboek, uitspraak doet over een voorziening in cassatie tegen een arrest waarbij de afdeling administratie van de Raad van State oordeelt over een exceptie
van onbevoegdheid het de redenen toetst op grond waarvan de Raad op die exceptie afwijzend heeft beschikt of geweigerd heeft van de zaak kennis te nemen;
Dat de motivering van het bestreden arrest van de Raad van State het Hof moet
toelaten de controle uit te oefenen die voormeld artikel 33 opdraagt; dat, gelet op
de beperkte bevoegdheid van het Hof in het kader van dit artikel, zijn toezicht
zich niettemin niet uitstrekt tot de regelmatige toepassing van artikel 28 van de
voormelde gecoördineerde wetten;
Overwegende dat het onderdeel, dat het arrest verwijt onregelmatig te zijn gemotiveerd, in dit verband uitsluitend schending aanvoert van de artikelen 149
van de Grondwet en 28 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,
maar niet van artikel 33 van deze wetten;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
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HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
10 juni 2005 - Verenigde kamers – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. De Gryse en Geinger.

Nr. 331
VERENIGDE KAMERS - 10 juni 2005

1º CONFLICT VAN ATTRIBUTIE - ONBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN
STATE – BEGRIP.
2º RAAD VAN STATE - AFDELING ADMINISTRATIE - VORDERING TOT SCHORSING GEEN EXCEPTIE VAN ONBEVOEGDHEID - ARREST VAN VERWERPING WEGENS GEBREK AAN BELANG.
1º en 2° Als voor de Raad van State geen exceptie van onbevoegdheid is opgeworpen
verklaart het arrest dat de vordering tot schorsing van een beslissing van een
administratieve overheid verwerpt bij gebrek aan belang, zich niet onbevoegd om van die
vordering kennis te nemen en doet het geen uitspraak over een exceptie van
onbevoegdheid1. (Art. 609, 2° Ger.W.; Art. 33 Wet Raad van State)
(ASPIRAVI N.V. T. HET GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN e.a.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal G. Bresseleers:
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 september 2003 gewezen door de
Raad van State, afdeling administratie.
Dit arrest doet uitspraak over het door de eiseres op 16 mei 2003 bij de Raad ingediend
verzoekschrift waarbij (samengevat) zij de schorsing vorderde van de tenuitvoerlegging
van:
(1) de expliciete beslissing van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen van 25
februari 2003 om, met betrekking tot het dossier ‘Windmolenproject in de Antwerpse
haven’,
1. de rangschikking van de kandidaten als volgt vast te leggen: 1. N.V. Vleemo; 2. N.V.
Aspiravi; 3. N.V. De Tijdelijke Vereniging Spe Power Company - N.V. Electrawinds;
2. aansluitend exclusief onderhandelingen op te starten met de N.V. Vleemo, als best
gerangschikte kandidaat;
3. bijgevolg geen onderhandelingen op te starten met de N.V. Aspiravi, behalve indien
bij de onderhandelingen met de N.V. Vleemo geen akkoord wordt bereikt;
(2) de impliciete beslissing van het Gemeentelijk Havenbedrijf van 25 februari 2003
om in hetzelfde dossier
1. de rangschikking van de kandidaten niet als volgt vast te leggen: 1. N.V. Aspiravi; 2.
N.V. Vleemo; 3. N.V. De Tijdelijke Vereniging Spe Power Company – N.V.
Electrawinds;
2. aansluitend geen exclusieve onderhandelingen op te starten met de N.V. Aspiravi, als
1 Zie de conclusie van het openbaar ministerie.
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best gerangschikte kandidaat;
(3) de beslissing van het Gemeentelijk Havenbedrijf van 1 april 2003 houdende de
toewijzing en de goedkeuring van het samenwerkingsprotocol en het model van
concessieovereenkomst ten gunste van de N.V. Vleemo in hetzelfde dossier.
Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen heeft op 13 juni 2003 met de N.V. Vleemo
en met de N.V. Nuon Belgium het samenwerkingsprotocol ondertekend, en op 4 juli 2003
de concessieovereenkomst met de N.V. Vleemo.
De verweerder werpt een middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep op.
Hij doet gelden dat de Raad van State de vordering tot schorsing verwerpt zonder zich
uitdrukkelijk onbevoegd te verklaren, en dat tegen een dergelijk arrest geen ontvankelijk
cassatieberoep kan worden ingesteld.
De eiseres houdt voor dat het bestreden arrest een arrest is waarbij de afdeling
administratie van de Raad van State beslist van de vordering geen kennis te kunnen
nemen daar deze tot de bevoegdheid van de rechterlijke overheid behoort (art. 609, 2°
Gerechtelijk Wetboek en 33 Wet Raad van State).
Ontleding van het dossier en het arrest toont echter aan dat dit niet zo is.
De vordering die de eiseres bij de Raad van State aanhangig heeft gemaakt strekte tot
schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissingen van 25 februari 2003 en 1 april
2003; het bestreden arrest verwerpt die vordering omdat ze niet voldoet aan de tweede
voorwaarde van artikel 17 Wet Raad van State: het gaat niet om een moeilijk te herstellen
ernstig nadeel. Deze beslissing impliceert dat de Raad zich bevoegd acht om van de
vordering kennis te nemen; alleszins verklaart hij zich niet onbevoegd.
De vordering strekte niet tot schorsing van de uitvoering van de overeenkomst, die op
het tijdstip dat het verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissingen
werd ingediend nog niet tot stand gekomen was (memorie van wederantwoord, tweede
blad, nr. 1). Over een dergelijke vordering zegt het arrest dat het tot de uitsluitende
bevoegdheid van de gewone rechtbanken behoort om de uitvoering van de overeenkomst
te schorsen.
Niets laat echter toe te besluiten dat die uitspraak over de bevoegdheid betreffende een
niet aanhangige vordering naar het oordeel van de Raad van State enige invloed heeft op
zijn bevoegdheid om kennis te nemen van de werkelijk ingestelde vordering. Hij heeft
zich trouwens niet onbevoegd verklaard.
Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
Conclusie: verwerping.
ARREST

(A.R. C.03.0509.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 september 2003 gewezen
door de Raad van State, afdeling administratie.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
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Over het door verweerder opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid van
het cassatieberoep: het arrest heeft de vordering tot schorsing van eiseres verworpen omdat niet voldaan was aan de in artikel 17 van de gecoördineerde wetten op
de Raad van State van 12 januari 1973 vervatte vereiste van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel en tegen die beslissing kan geen ontvankelijk cassatieberoep worden ingesteld:
Overwegende dat, krachtens de artikelen 33 van de gecoördineerde wetten op
de Raad van State en 609, 2° van het Gerechtelijk Wetboek, het Hof van Cassatie
uitspraak doet over het cassatieberoep tegen de arresten waarbij de afdeling administratie van de Raad van State beslist van de vordering geen kennis te kunnen
nemen op grond dat die kennisneming tot de bevoegdheid van de rechterlijke
overheid behoort en tegen de arresten waarbij die afdeling afwijzend beschikt op
een exceptie van onbevoegdheid op grond dat de vordering tot de bevoegdheid
van die overheid behoort;
Overwegende dat het arrest de vordering tot schorsing verwerpt op grond van
de redenen:
"(...) dat krachtens artikel 17, §2 van de gecoördineerde wetten op de Raad van
State slechts tot schorsing van de tenuitvoerlegging kan worden besloten onder
de dubbele voorwaarde dat ernstige middelen worden aangevoerd die de nietigverklaring van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen;
(...) dat (eiseres) omtrent het nadeel in essentie aanvoert dat zij nastreeft de
'opdracht' aan haar te zien toewijzen, dat het betrokken project een grote marktwaarde heeft en dat het een zeer prestigieuze referentie zou zijn in de kleine,
maar veelbelovende markt van de windenergie;
(...) dat het voorliggende geschil beslissingen betreft die betrekking hebben op
een project waaromtrent de overeenkomsten reeds blijken tot stand te zijn gekomen; dat zulks door geen van de partijen wordt betwist; dat (eerste verweerder)
immers op 13 juni 2003 met (tweede verweerster) en met (derde verweerster) het
samenwerkingsprotocol en op 4 juli 2003 met (tweede verweerster) de concessieovereenkomst inzake het betrokken (dossier) ondertekend heeft; dat de gevraagde schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissingen niet de
schorsing zou meebrengen van de aldus tot stand gekomen contractuele relaties
aangezien het tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken behoort om de
uitvoering van overeenkomsten te schorsen; dat bijgevolg aldus het nadeel waardoor (eiseres) aanvoert te zijn bedreigd, niet kan worden tenietgedaan of vermeden door een schorsingsarrest van de Raad van State;
(...) dat aan de tweede van de door het voormelde artikel 17 gestelde voorwaarden niet is voldaan; dat die vaststelling volstaat om de vordering tot schorsing te verwerpen";
Overwegende dat het arrest van de Raad van State voor wie geen exceptie van
onbevoegdheid was opgeworpen de vordering van eiseres tot schorsing van beslissingen van verweerder verwerpt bij gebrek aan belang, zich niet onbevoegd
verklaart om van die vordering kennis te nemen en geen uitspraak doet over een

1276

HOF VAN CASSATIE

10.6.05 - Nr. 331

exceptie van onbevoegdheid;
Dat het arrest aldus niet voor cassatieberoep vatbaar is;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
10 juni 2005 - Verenigde kamers – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Wouters en De Gryse.

Nr. 332
VERENIGDE KAMERS - 10 juni 2005

1º CONFLICT VAN ATTRIBUTIE - RAAD VAN STATE - EXCEPTIE VAN
ONBEVOEGDHEID - CASSATIEBEROEP - BEVOEGDHEID VAN HET HOF.
2º RAAD VAN STATE - AFDELING ADMINISTRATIE - EXCEPTIE VAN ONBEVOEGDHEID
- CASSATIEBEROEP - BEVOEGDHEID VAN HET HOF.
3º RAAD VAN STATE - AFDELING ADMINISTRATIE - BEVOEGDHEID ADMINISTRATIEVE OVERHEID - SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ.
1º en 2° Wanneer de Raad van State op een exceptie van onbevoegdheid afwijzend heeft
beschikt op grond van de overweging dat de vordering niet binnen de bevoegdheid van
de rechterlijke overheden valt, is het Hof bevoegd om na te gaan of de eiser beslissingen
kan nemen die derden kunnen binden1. (Art. 609, 2° Ger.W.; Art. 33, eerste lid Wet Raad
van State)
3º Sociale huisvestingsmaatschappijen zijn geen administratieve overheden in de zin van
artikel 14, §1 Wet Raad van State2.
(GEWESTELIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR DE KLEINE LANDEIGENDOM HET VOLK C.V.B.A. T. VAN DE VELDE
PETER B.V.B.A.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal G. Bresseleers:
1. Het cassatieberoep is gericht tegen de uitspraak waarbij de Raad van State afwijzend
beschikt op de declinatoire exceptie, en beslist kennis te kunnen nemen van de door de
verweerster op 30 januari 2001 ingediende vordering. Deze strekt tot nietigverklaring van
de beslissing van de eiseres d.d. 20 juni 2000 geen gevolg te geven aan de prijsopgave
ingediend door de verweerster naar aanleiding van de openbare aanbesteding voor de
sloop van een fabriekspand te Eeklo.
2. Het cassatieberoep dat ingesteld wordt tegen een arrest van de Raad van State wordt
gedeeltelijk beheerst door specifieke regels. De arresten gewezen door de afdeling
administratie van de Raad zijn in beginsel soeverein3, en kunnen aldus niet aan uw
1 Zie de conclusie van het openbaar ministerie.
2 Ibid.
3 Zie art. 35 Wet Raad van State
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toezicht worden onderworpen. Slechts zodra er een conflict van bevoegdheid zou kunnen
ontstaan of is ontstaan tussen de Raad en de rechterlijke overheden is het Hof bevoegd om
dit conflict te beslechten4.
Het Hof doet dan uitspraak in verenigde kamers, en bij cassatie is dat arrest, wat het
rechtspunt betreft waarover het uitspraak heeft gedaan, bindend. Deze regel die volgt uit
het artikel 33, derde lid Wet Raad van State, verschilt van de artikelen 1119 en 1120
Gerechtelijk Wetboek die inhouden dat uw arresten voor de rechter op verwijzing slechts
bindend zijn wanneer het Hof in verenigde kamers een tweede maal over dezelfde
rechtsvraag uitspraak heeft gedaan.
Procureur-generaal Ganshof van der Meersch deed opmerken dat deze artikelen van het
Gerechtelijk Wetboek de controle van de feitenrechter organiseren op de oplossing die uw
Hof aan een rechtsvraag geeft, controle die aan de Raad van State onthouden wordt5.
In de voorliggende zaak blijkt echter dat ook de Raad van State het Hof zou kunnen
verplichten tot een kritisch onderzoek van een eerder gegeven antwoord op een
rechtsvraag.
3. De eerste grief oppert echter vooreerst formele tekortkomingen.
4. In het eerste onderdeel wordt opgeworpen dat het arrest niet regelmatig met redenen
omkleed is nu het de redengeving van een in een andere zaak gewezen beslissing
overneemt zonder ze weer te geven.
Omwille van het hoger vermelde beperkte toezicht staat het principieel niet aan het Hof
om een eventuele schending van artikel 28 Wet Raad van State vast te stellen.
Nu de eiseres voorhoudt dat (en waarom) het Hof toch het arrest aan de als geschonden
aangewezen artikelen 28 Wet Raad van State en, voor zoveel als nodig 149 Grondwet,
vermag te toetsen moest zij ook artikel 33 als geschonden aanwijzen. Wanneer, zoals in
deze zaak, een partij voor het Hof aanvoert dat er reden is tot vernietiging wegens het
ontbreken van de motivering op grond waarvan de declinatoire exceptie verworpen is,
zonder dat zij ook artikel 33 Wet Raad van State als geschonden wetsbepaling aanwijst, is
de grief onontvankelijk.
5. Het tweede onderdeel van de eerste grief, dat opwerpt dat “minstens” de Raad van
State op grond van de redengeving van het arrest niet wettig kon besluiten dat hij bevoegd
is om kennis te nemen van de vordering tot nietigverklaring, lijkt mij gegrond.
De redenen die vermeld zijn in het bestreden arrest zelf “dat [eiseres] toen zij de
bestreden beslissing nam, moet worden aangemerkt als de in artikel 14 [Wet Raad van
State] bedoelde administratieve overheid, waarvan de, binnen haar opdracht van algemeen
belang genomen eenzijdige beslissingen, zoals de bestreden beslissing, op ontvankelijke
wijze aan de annulatiebevoegdheid van de Raad van State kunnen worden onderworpen;
dat de Raad van State dienvolgens van de vordering tot nietigverklaring van de bestreden
beslissing kennis mag nemen” gaan voorbij aan de vraag of de eiseres beslissingen kan
nemen die derden kunnen binden, wat het determinerende criterium is om te bepalen of zij
inderdaad een in artikel 14 bedoelde administratieve overheid is.
6. Deze vaststelling leidt reeds tot het besluit dat het arrest dat het afwijzen van de
declinatoire exceptie niet naar recht verantwoordt, niet in stand kan blijven.
7. De concrete toetsing van die “imperiumbevoegdheid” is in de tweede grief aan de
orde. Daarin werpt de eiseres op dat de Raad van State uit de artikelen 84, 85 en 90 van
het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode ten onrechte heeft afgeleid
dat zij imperiumbevoegdheid heeft, en dat aldus zijn beslissing om zich bevoegd te
verklaren niet wettig gerechtvaardigd is.
4 Art. 609, 2° Ger.W. en artt. 33 en 34 Wet Raad van State
5 Conclusie bij Cass., 29 jan. 1971, A.C. 1971, (518) 522
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8. De tot gemeenverklaring opgeroepen partij voert echter aan dat de bevoegdheid om
beslissingen te nemen die derden binden geen wettelijk omschreven begrip is, en dat dus
de overwegingen waarnaar het bestreden arrest verwijst en waarin beslist wordt dat de
eiseres over de vereiste imperiumbevoegdheid beschikt, niet voor het Hof kunnen
aangevochten worden.
Het is duidelijk dat het aannemen van dit standpunt zou impliceren dat het toezicht van
het Hof op de in artikel 609, 2° Gerechtelijk Wetboek en 33, eerste lid Wet Raad van
State bedoelde arresten louter formeel is, en elke inhoudelijke controle uitgesloten wordt.
Dat is in strijd met de wettelijke opdracht van het Hof zoals die sedert de oprichting van
de Raad van State is uitgeoefend, en die in wezen erin bestaat na te gaan of de aan de
Raad voorgelegde eis al dan niet behoort tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht6.
9. De tweede grief is bijgevolg ontvankelijk, en daarenboven gegrond. De redenen
vermeld in het arrest nr. 131.122 op 6 mei 2004 door de Raad van State gewezen berusten
op een verkeerde beoordeling van de artikelen 84, 85 en 90 van het decreet van 15 juli
1997. Deze artikelen kennen aan de eiseres niet de bevoegdheid toe om beslissingen te
nemen die derden kunnen binden.
Aan de gedetailleerde studie die de eerste auditeur bij de Raad van State J. S TEVENS
gewijd heeft aan de vraag of de eiseres al dan niet beschikt over imperiumbevoegdheid,
en die de pagina’s 4 tot 15 beslaat van zijn verslag dd. 1 oktober 2001 in de zaak die tot
het bestreden arrest heeft geleid, kan ik niets toevoegen. Ik moge ernaar verwijzen.
10. Conclusie: vernietiging van het bestreden arrest, met verwijzing van de zaak naar
de anders samengestelde afdeling administratie van de Raad van State die zich zal naar de
beslissing van het Hof zal schikken.
ARREST

(A.R. C.04.0278.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest op 6 mei 2004 gewezen door de
Raad van State, afdeling administratie.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 144, 145, 149 en 160 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 7, 14 en 28 van de bij koninklijk besluit van 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State;
- voor zoveel als nodig de artikelen 84, 85 en 90 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode, voornoemde artikelen 85 en 90 zoals gewijzigd bij decreet
van 18 mei 1999.
Aangevochten beslissingen
6 Cass., 10 april 1987, A.R. 5590 en 5619, A.C. 1986-1987, nr. 477 en de conclusie van advocaat-generaal VELU; 10 sept. 1999, A.R. C.99.0120.N, nr. 453 en inzonderheid voetnoot 2; 24 juni 2004,
A.R. C.02.0361.F, nr. 353.
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Na de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij buiten de zaak te hebben gesteld, oordeelde
de XIIe kamer van de afdeling Administratie van de Raad van State in het thans bestreden
arrest van 6 mei 2004, uitspraak doende op een bevoegdheidsexceptie, dat de Raad van
State kennis kon nemen van de vordering tot nietigverklaring van de bestreden beslissing
van eiseres, op volgende gronden (arrest p. 3):
"(...) dat in het verslag van het auditoraat ambtshalve wordt opgeworpen dat (eiseres)
niet kan worden beschouwd als de in artikel 14 van de voormelde gecoördineerde wetten
op de Raad van State bedoelde administratieve overheid, aangezien '(eiseres) een sociale
huisvestingsmaatschappij, een privaatrechtelijke vennootschap, geen beslissingen kan nemen die derden kunnen binden, volgens het Hof van Cassatie het determinerend criterium
om uit te maken of een privaatrechtelijke vennootschap haar privaatrechtelijk karakter
verliest en een administratieve overheid wordt';
(...) dat de Raad van State in zijn arrest nr. 131.122 van 6 mei 2004 betreffende een andere sociale huisvestingsmaatschappij zoals (eiseres), de voormelde exceptie heeft verworpen; dat omwille van de in dat arrest uitgedrukte redenen eveneens te dezen de exceptie wordt verworpen; dat (eiseres), toen zij de bestreden beslissing nam, moet worden aangemerkt als de in artikel 14 van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad
van State bedoelde administratieve overheid, waarvan de, binnen haar opdracht van algemeen belang genomen eenzijdige beslissingen, zoals de bestreden beslissing, op ontvankelijke wijze aan de annulatiebevoegdheid van de Raad van State kunnen worden onderworpen; dat de Raad van State dienvolgens van de vordering tot nietigverklaring van de
bestreden beslissing kennis mag nemen".
Grieven
Overeenkomstig artikel 144 van de gecoördineerde Grondwet behoren geschillen over
burgerlijke rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken, terwijl luidens
artikel 145 van dezelfde Grondwet geen rechtbank noch een met eigenlijke rechtspraak
belast orgaan kan worden ingesteld dan krachtens een wet en geen buitengewone rechtbanken of commissies, onder welke benaming ook, kunnen in het leven worden geroepen.
Luidens artikel 7 van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State, ingesteld krachtens artikel 160 van de gecoördineerde Grondwet, doet de afdeling administratie uitspraak bij wijze van arresten in de gevallen voorzien bij deze wet en de bijzondere wetten.
Artikel 14, §1 van genoemde gecoördineerde wetten bepaalt dat de afdeling administratie uitspraak doet bij wijze van arresten over de beroepen tot nietigverklaring wegens
overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van
de onderscheiden administratieve overheden.
Luidens artikel 33 van de genoemde gecoördineerde wetten, zoals bevestigd in artikel
609, enig lid, 2° van het Gerechtelijk Wetboek, kunnen bij het Hof aanhangig worden gemaakt, de arresten waarbij de afdeling administratie beslist van de eis geen kennis te kunnen nemen op grond dat die kennisneming binnen de bevoegdheid der rechterlijke overheden valt, alsmede de arresten waarbij die afdeling afwijzend beschikt op een declinatoire
exceptie gesteund op de grond dat de eis tot de bevoegdheid van die overheden behoort.
1. Eerste onderdeel
Zoals artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet voorschrijft dat elk vonnis met redenen omkleed is, bepaalt artikel 28 van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de
Raad van State dat elk arrest met redenen omkleed is.
De motiveringsverplichting van de rechter houdt in dat de rechtsonderhorige in de rechterlijke beslissing zelf of in de procedurestukken van de zaak die bij deze rechter aanhan-
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gig is en waarnaar de rechter verwijst, de redenen moet vinden waarop de rechter zijn beslissing grondt.
Te dezen verwijst de Raad van State, om zijn bevoegdheidsverklaring te rechtvaardigen, naar de redenen uitgedrukt in zijn arrest van 6 mei 2004, nr. 131.122, zijnde een arrest in een andere zaak gewezen.
Aldus bevat het arrest van de Raad van State dat in onderhavige zaak werd gewezen
niet zelf de redenen waarop de Raad zijn beslissing grondt inzake zijn bevoegdheid om in
deze zaak kennis te nemen van de vordering tot nietigverklaring, noch verwijst de Raad
dienaangaande naar enig procedurestuk waarop eiseres acht kan slaan.
Bijgevolg kan het Hof zijn wettigheidscontrole nopens de bevoegdheidsverklaring door
de Raad niet uitoefenen, en is de bestreden beslissing niet regelmatig met redenen omkleed.
Niet regelmatig met redenen omkleed is immers de rechterlijke beslissing die er zich
toe beperkt de redengeving van een in een andere zaak gewezen beslissing, waarbij eiseres geen partij was, over te nemen, zonder haar weer te geven (schending van artikel 28
van de genoemde gecoördineerde wetten op de Raad van State en voor zoveel als nodig
van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).
Minstens kon de Raad van State niet wettig op grond van de redengeving, neergelegd in
het bestreden arrest, besluiten tot zijn bevoegdheid tot kennisneming van de vordering tot
nietigverklaring (schending van de artikelen 144, 145 en 160 van de gecoördineerde
Grondwet, 7 en 14 van de bij koninklijk besluit van 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State).
2. Tweede onderdeel
Voor zover voor de beoordeling van de wettigheid van het in deze zaak voorliggend arrest, acht zou moeten worden geslagen op de redenen weergegeven in het arrest nr.
131.122 van 6 mei 2004 van de Raad van State, weze herhaald dat artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State bepaalt dat de afdeling administratie bij wijze van
arresten uitspraak doet over de beroepen tot nietigverklaring op de nader omschreven
gronden, ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden administratieve
overheden.
Instellingen opgericht of erkend door de federale overheid, de overheid van de gemeenschappen en gewesten, de provincies of gemeenten, die belast zijn met een openbare
dienst en niet behoren tot de Rechterlijke of Wetgevende Macht, zijn in beginsel administratieve overheden, in zoverre hun werking door de overheid wordt bepaald en gecontroleerd en zij beslissingen kunnen nemen die derden binden.
Een naamloze vennootschap, ook al is zij opgericht door een administratieve overheid
en ook al is zij onderworpen aan een verregaande controle van de overheid, maar die geen
beslissingen kan nemen die derden kunnen binden, verliest haar privaatrechtelijk karakter
niet, ongeacht of haar een taak van algemeen belang werd toevertrouwd.
De Raad van State onderzoekt in zijn arrest nr. 131.122 van 6 mei 2004, om te achterhalen of de "sociale huisvestingsmaatschappij", waarvan wordt aangenomen dat zij een
opdracht van algemeen belang uitvoert, beslissingen kan nemen die derden binden, de
aard van de bevoegdheden die haar door de overheid rechtstreeks en uitdrukkelijk zijn opgedragen ter behartiging van haar opdracht van algemeen belang.
De Raad oordeelt dat aan een sociale huisvestingsmaatschappij, zoals eiseres, door de
overheid een beslissingsbevoegdheid ten aanzien van derden is verleend. De Raad verwijst daartoe naar de artikelen 84, 85 en 90 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de
Vlaamse wooncode.
Luidens artikel 84, zo stelt de Raad, beschikken de sociale huisvestingsmaatschappijen
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"zonder enig uitdrukkelijk beding" over een recht om sociale huurwoningen en sociale
koopwoningen die ze hebben verkocht, terug te nemen onder bepaalde voorwaarden en,
ingeval ze van dat recht van wederinkoop geen gebruik maken, hebben ze het recht om
een vergoeding te vorderen van de kopers van een sociale woning die deze woning wederverkopen of verhuren.
Overeenkomstig genoemd artikel 84 beschikken niet alleen de sociale huisvestingsmaatschappijen doch ook de andere genoemde overheden of instellingen gedurende een
bepaalde periode over het recht om de sociale huurwoningen en sociale koopwoningen die
ze hebben verkocht aan woonbehoeftige gezinnen of alleenstaanden terug te nemen (onder de voorwaarden die nader worden bepaald) wanneer die de voorwaarden en verbintenissen als koper die voortvloeien uit de Vlaamse Wooncode en de besluiten ter uitvoering
ervan, niet nakomen.
Niet alleen is aldus het recht op terugname of het recht op vergoeding, waarop de sociale huisvestingsmaatschappij zich kan beroepen, aan strikte voorwaarden onderworpen
(waaronder de miskenning van wettelijke of reglementaire bepalingen door de koper van
de sociale woning), bovendien moet, luidens het laatste lid van de eerste paragraaf van genoemd artikel 84, de instrumenterende notaris dit artikel 84 voorlezen bij de verkoop van
een dergelijke sociale woning en kunnen, luidens de voorlaatste alinea van de eerste paragraaf van genoemd artikel, de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden de woningen
slechts doorverkopen na een voorafgaande kennisgeving aan de initiatiefnemer die de woning heeft verkocht.
Er is aldus alvast geen eenzijdige "imperiumbevoegdheid" voorhanden.
Het betreft veeleer een wettelijk ingesteld recht dat slechts ontstaat na een "wanprestatie" van de koper van de sociale woning die van het bestaan van dit recht op wederinkoop
niet alleen door de gelding van de wet doch ook door de kennisgeving door de instrumenterende notaris, op voorhand is op de hoogte gebracht.
Krachtens artikel 85 van de Vlaamse Wooncode, zo stelt de Raad van State verder, beschikken de sociale huisvestingsmaatschappijen over een recht van voorkoop op de woningen waaraan ze bepaalde renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden hebben uitgevoerd en op de in dit artikel nader bepaalde woningen en percelen, zonder dat dit
recht van voorkoop aan enige contractuele verbintenis wordt verbonden.
Genoemd artikel 85 van de Vlaamse Wooncode stelt inderdaad in bepaalde gevallen
een wettelijk recht van voorkoop in voor bepaalde overheden of instellingen ten aanzien
van bepaalde woningen of onroerende goederen. Dit wettelijk ingestelde voorkooprecht
houdt niet het recht in voor de sociale huisvestingsmaatschappij (of de andere overheden
of instellingen) om te allen tijde, tegen een zelf bepaalde prijs eender welk onroerend
goed in te kopen. Artikel 85 verleent slechts onder strikte voorwaarden een voorkooprecht, dit is een indeplaatsstelling van de koper en dit tegen een prijs die door de indeplaatsgestelde koper was geboden of met hem was overeengekomen.
Dit voorkooprecht vormt geen uitdrukking van de 'imperiumbevoegdheid' in hoofde
van de sociale huisvestingsmaatschappijen.
Tenslotte verwijst de Raad van State naar artikel 90 van de Vlaamse Wooncode, waardoor, zo stelt de Raad, de sociale huisvestingsmaatschappij onder bepaalde voorwaarden
van rechtswege een sociaal beheersrecht verkrijgt over bepaalde woningen hetgeen het
recht inhoudt om deze te verhuren of er werkzaamheden in uit te voeren, ook zonder de
toestemming van de volle eigenaar, de houder van het recht van opstal of erfpacht, of de
vruchtgebruiker.
Het door deze bepaling ingesteld sociaal beheersrecht laat niet toe onvoorwaardelijk en
eigenmachtig op te treden ten aanzien van eigendommen die aan derden toebehoren. Ook
hier gelden bijzondere voorwaarden, die ertoe leiden dat de betrokken eigenaar, houder
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van een recht van opstal of erfpacht, of vruchtgebruiker, alle kansen heeft om de uitvoering van dit sociaal beheersrecht te voorkomen.
Niet alleen geldt het sociaal beheersrecht ten aanzien van een zeer beperkte groep woningen (artikel 90, §1, eerste lid), bovendien moet het voorafgegaan worden door een aanbod tot huur aan een objectieve huurprijs en bij weigering of niet-beantwoording, door
een verwittiging inzake de mogelijk toekomstige uitoefening van het sociaal beheersrecht.
Tenslotte weze benadrukt dat de eigenaar, de houder van het recht van opstal of erfpacht,
en de vruchtgebruiker, alsmede hun bloedverwanten tot de tweede graad onder bepaalde
voorwaarden voorrang hebben bij de toewijzing van de woning. Indien de woning verhuurd wordt, ontvangt de eigenaar, de houder van het recht van opstal of erfpacht, of de
vruchtgebruiker een vergoeding. Tegen de vestiging van het sociaal beheersrecht kan bovendien beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering.
Deze wettelijk onder strenge voorwaarden verleende bevoegdheid vormt aldus geen uiting van de 'imperiumbevoegdheid'.
De beslissing waarbij de Raad van State zich bevoegd verklaarde is dienvolgens niet
wettig gerechtvaardigd (schending van alle in de aanhef van het middel genoemde bepalingen, de artikelen 149 van de gecoördineerde Grondwet en 28 van de gecoördineerde
wetten op de Raad van State uitgezonderd).

IV. Beslissing van het Hof
Tweede onderdeel
1. Grond van niet-ontvankelijkheid van het onderdeel:
Over de door de tot bindendverklaring opgeroepen partij opgeworpen grond
van niet-ontvankelijkheid: het Hof is niet bevoegd om te beslissen of eiseres over
de vereiste imperiumbevoegdheid beschikt:
Overwegende dat het Hof bevoegd is om na te gaan of de Raad van State al
dan niet terecht is ingegaan of heeft geweigerd in te gaan op een declinatoire exceptie gesteund op de grond dat de vordering tot de bevoegdheid van de rechterlijke overheden behoort;
Dat de beslissing van de Raad van State dat het verzoek niet binnen de bevoegdheid valt van de rechterlijke orde, door het Hof moet kunnen worden getoetst, ook al wordt die beslissing gebaseerd op het oordeel dat eiseres beslissingen neemt die derden kunnen binden;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
2. Onderdeel zelf:
Overwegende dat, krachtens artikel 14, §1 van de gecoördineerde wetten op de
Raad van State, de Raad van State uitspraak doet over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld
tegen de akten en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden;
Dat instellingen opgericht of erkend door de federale overheid, de overheid
van de gemeenschappen en gewesten, de provincies of gemeenten, die belast zijn
met een openbare dienst en niet behoren tot de rechterlijke of wetgevende macht,
in beginsel administratieve overheden zijn, in zoverre hun werking door de overheid wordt bepaald en gecontroleerd en zij beslissingen kunnen nemen die derden binden;
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Dat een vennootschap, die, ook al is zij opgericht door een administratieve
overheid en ook al is zij onderworpen aan de controle van de overheid, geen beslissingen kan nemen die derden kunnen binden, niet de aard heeft van een administratieve overheid; dat hiervoor niet terzake doet dat haar een taak van algemeen belang wordt toevertrouwd;
Overwegende dat artikel 84 van het Decreet van 15 juli 1997 houdende de
Vlaamse Wooncode (hierna: Vlaamse Wooncode) bepaalt dat de sociale huisvestingsmaatschappijen, zonder enig uitdrukkelijk beding, onder bepaalde voorwaarden die door het decreet worden opgelegd over een recht van wederinkoop
beschikken of, wanneer zij geen gebruik maken van dit recht, recht hebben een
vergoeding te vorderen;
Dat, overeenkomstig artikel 85 van de Vlaamse Wooncode, de sociale huisvestingsmaatschappijen binnen de in het decreet bepaalde voorwaarden beschikken
over een recht van voorkoop op de in het artikel bedoelde woningen;
Dat, overeenkomstig artikel 90 van de Vlaamse Wooncode, een sociale woonorganisatie, met uitzondering van een huurdersorganisatie, onder de voorwaarden vermeld in dit artikel, van rechtswege een sociaal beheersrecht verkrijgt op
de in het artikel aangeduide woningen; dat dit recht erin bestaat dat de woonorganisatie, voor een in het decreet beperkte termijn, de bevoegdheid krijgt om de
woning voorlopig te beheren, met inbegrip van de bevoegdheid om de woning te
verhuren;
Dat uit deze artikelen enkel blijkt dat de decreetgever onder bepaalde voorwaarden aan de sociale huisvestingsmaatschappij rechten toekent opzichtens derden; dat uit deze artikelen niet kan worden afgeleid dat aan de sociale huisvestingsmaatschappijen een beslissingsbevoegdheid wordt verleend om beslissingen
te nemen die derden binden;
Dat eiseres aldus geen administratieve overheid is in de zin van artikel 14, §1
van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Dat het arrest dat anders beslist, niet naar recht is verantwoord;
Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat dit arrest zal worden overgeschreven in het register van de Raad
van State en dat melding ervan zal worden gedaan op de kant van het vernietigde
arrest;
Veroordeelt verweerster in de kosten;
Verklaart het arrest bindend voor de tot bindendverklaring opgeroepen partij;
Verwijst de zaak naar de Raad van State, afdeling administratie, anders samengesteld, die zich zal schikken naar onderhavig arrest wat het rechtspunt betreft
waarover het uitspraak doet.
10 juni 2005 - Verenigde kamers – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete,
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advoca-
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ten: mrs. Geinger en De Gryse.

Nr. 333
VERENIGDE KAMERS - 10 juni 2005

1º CONFLICT VAN ATTRIBUTIE - STEDENBOUWMISDRIJF - HERSTELVORDERING AARD – GEVOLG.
2º RAAD VAN STATE - AFDELING ADMINISTRATIE - BEVOEGDHEID - BEVOEGDHEID
VAN DE RECHTERLIJKE OVERHEID – HERSTELVORDERING.
3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING – AARD.
1º en 2° De Raad van State is niet bevoegd kennis te nemen van het beroep tot
nietigverklaring van de herstelvordering bedoeld in artikel 149, Decr. Vl. 18 mei 1999 1.
(Art. 14, §1 Wet Raad van State)
3º De herstelvordering is een civielrechtelijke maatregel die op zichzelf geen rechtsgevolg
sorteert maar onlosmakelijk deel uitmaakt van de gerechtelijke procedure 2. (Art. 149
Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999)
(V. T. HET VLAAMSE GEWEST)

Conclusie van de heer advocaat-generaal G. Bresseleers:
Het bestreden arrest verklaart de exceptie gegrond waarbij de verweerder de
rechtsmacht van de Raad van State betwist, en oordeelt dat het de Raad van State niet
toekomt kennis te nemen van het beroep tot nietigverklaring van de herstelvordering.
De herstelvordering is deze waarvan sprake in artikel 149 van het decreet van het
Vlaams parlement van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening. Zij
strekt ertoe de materiële gevolgen van een bouwmisdrijf teniet te doen: op vordering van
de stedenbouwkundige inspecteur of het college van burgemeester en schepenen van de
betrokken gemeente, beveelt de rechtbank de plaats in de oorspronkelijke staat te herstellen of het strijdige gebruik te staken, en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren,
en/of een geldsom te betalen gelijk aan de meerwaarde die het goed heeft verkregen.
Het is een civielrechtelijke maatregel die bij gewone brief aan het parket ter kennis
wordt gebracht en, voor de strafrechter, door het openbaar ministerie wordt uitgeoefend.
De herstelvordering kan ook voor de burgerlijke rechter worden ingesteld 3, in welk geval
de stedenbouwkundige inspecteur of het college van burgemeester en schepenen als proces-partij optreden4.
Tegen het arrest voert de eiser een middel met twee onderdelen aan.
Het eerste onderdeel stelt de vraag aan de orde of de Raad van State toch niet bevoegd
is om de vernietiging van de herstelvordering uit te spreken zolang deze vordering niet
aanhangig werd gemaakt voor de justitiële rechter.
1 Zie de conclusie van het openbaar ministerie.
2 Ibid.
3 Artikel 151 Decreet 18 mei 1999.
4 Conclusie van advocaat-generaal DE SWAEF bij Cass., 24 feb. 2004, A.R. P.03.1143.N, nr. 96,
randnummer 16.
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Voor de eiser is het in dat geval van doorslaggevend belang dat niet de erkenning, vastlegging of eerbiediging van een subjectief burgerlijk of politiek recht wordt gevorderd,
maar de vaststelling van de onwettigheid van een administratieve akte. Alsdan zou het
werkelijk en rechtstreeks voorwerp van het beroep tot nietigverklaring de vernietiging zijn
in de rechtsorde van de bestreden beslissing.
Tegen deze zienswijze moet worden ingebracht dat de herstelvordering op zich geen
rechtsgevolgen teweegbrengt maar onafscheidbaar deel uitmaakt van de gerechtelijke procedure; de rechter kan de herstelmaatregel immers niet bevelen indien het bestuur zulks
niet vordert5.
Een vergelijking met de problematiek inzake onteigeningen is om dezelfde reden irrelevant: anders dan de herstelvordering wordt de onteigeningsprocedure gekenmerkt door het
bestaan van twee van elkaar te onderscheiden fasen, een administratieve en een gerechtelijke6.
Er is bijgevolg geen reden om bevestigend te antwoorden op de hoger geformuleerde
vraag.
Voor het overige uit de eiser geen kritiek op de gevestigde rechtspraak waarmee het bestreden arrest spoort en die inhoudt dat
1. de justitiële rechter bevoegd is om de herstelvordering op haar interne en externe
wettigheid te toetsen en te onderzoeken of ze conform de wet is dan wel op machtsoverschrijding of machtsafwending berust, en
2. de Raad van State niet bevoegd is telkens de wetgever het beroep tegen een administratieve rechtshandeling heeft toevertrouwd aan een andere rechter.
Het eerste onderdeel kan aldus niet slagen.
Het tweede onderdeel voert aan dat het bestreden arrest aan de eiser op onwettige wijze
de mogelijkheid ontzegt om onmiddellijk een direct beroep tot vernietiging van de beslissing van de gemachtigde ambtenaar (thans de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur) in te stellen, terwijl de benadeelde derde deze mogelijkheid wel heeft.
De rechtsopvatting dat de benadeelde derde de mogelijkheid heeft om bij de Raad van
State onmiddellijk een vernietigingsberoep in te stellen tegen de herstelvordering die nog
niet bij de rechtbank aanhangig is, is onjuist.
De omstandigheid dat de herstelvordering op zich geen rechtsgevolgen teweegbrengt
maar onafscheidbaar deel uitmaakt van de gerechtelijke procedure is ten aanzien van alle
betrokkenen determinerend.
Het onderdeel berust op een juridisch niet correct uitgangspunt omtrent de rechtspositie
van de benadeelde derde; het faalt bijgevolg naar recht, en het stellen van een prejudiciële
vraag aan het Arbitragehof is doelloos.
Conclusie: verwerping van het cassatieberoep.
ARREST

(A.R. C.04.0348.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest op 4 juni 2004 gewezen door de
Raad van State, afdeling administratie.
II. Rechtspleging voor het Hof
5 G. DEBERSAQUES, B. HUBEAU en P. LEFRANC, De sanctionering van stedenbouwmisdrijven
Handhavingsmaatregelen, Die keure 2001, 188, nr. 314-315.
6 Ibid., 189, nr. 316
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Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11, 144, 145 en 159 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 7, 14 en 33 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973;
- artikel 149 van het decreet van het Vlaamse Parlement van 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening (hierna te noemen DRO).
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest beslist:
"Artikel 1.
Het beroep wordt verworpen.
Artikel 2.
De kosten van het beroep, bepaald op 173,53 euro, komen ten laste van (eiser)",
op grond van de motieven op pp. 2-5:
"Wat de herstelvordering betreft
(...) dat (eiser), met betrekking tot de eerste bestreden beslissing en wat de rechtsmacht
van de Raad van State betreft, in zijn verzoekschrift betoogt dat de vordering tot herstel
van de plaats in de oorspronkelijke toestand uitgaat van de stedenbouwkundige inspecteur
die beschouwd kan worden als een administratieve overheid in de zin van artikel 14 van
de gecoördineerde wetten op de Raad van State; dat de herstelvordering een uitvoerbare
administratieve rechtshandeling is daar zij rechtsgevolgen beoogt; dat (eiser) verder omstandig verhaalt dat de procedure van de herstelvordering grote gelijkenissen vertoont met
de procedure tot onteigening en derhalve een zelfde toepassing moet worden gemaakt van
de rechtspraak ter zake, dat (eiser) opwerpt dat hij tot op heden 'nog steeds niet (werd) gedagvaard voor de gewone rechter, (dat) derhalve (...) Uw Raad zich (dient) bevoegd te
verklaren om kennis te nemen van het annulatieberoep gericht tegen de herstelvorderingen van de gemachtigde ambtenaar, zolang de zaak niet aanhangig is gemaakt voor de gewone rechter', dat er anders over oordelen tot gevolg zou hebben dat (eiser) wordt uitgesloten 'van enig verweermiddel tegen een onwettige administratieve rechtshandeling, in
casu de vordering tot herstel van de plaats in de vorige staat, en dit zolang (h)ij niet
word(t) gedagvaard voor de gewone rechter, en zonder dat (h)ij ter zake een initiatiefrecht
(heeft), he(m) toegekend door de Grondwet en het Europees Verdrag van de rechten van
de mens, (dat) dergelijke vaststelling strijdt met het gelijkheidsbeginsel';
(...) dat (verweerder) in zijn memorie van antwoord bij wege van exceptie de rechtsmacht van de Raad van State betwist om kennis te nemen van een herstelvordering;
(...) dat de partijen in hun navolgende procedurestukken niets wezenlijks toevoegen aan
hetgeen zij reeds hebben uiteengezet;
(...) dat de eerste bestreden beslissing tot voorwerp heeft de vordering van de gemachtigde ambtenaar om de plaats in de vorige staat te herstellen zoals bedoeld in het thans opgeheven artikel 68, §1, eerste lid, a van het coördinatiedecreet; dat deze herstelvordering
thans wordt geregeld door artikel 149, §1, eerste lid DRO;
(...) dat artikel 149 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening, luidt als volgt:
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'§1. Naast de straf kan de rechtbank bevelen de plaats in de oorspronkelijke toestand te
herstellen of het strijdige gebruik te staken, en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren en/of een geldsom te betalen gelijk aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf
heeft verkregen. Dit gebeurt op vordering van de stedenbouwkundig inspecteur of van het
college van burgemeester en schepenen op wier grondgebied de werken, handelingen of
wijzigingen, bedoeld in artikel 146, werden uitgevoerd.
Indien deze inbreuken dateren van voor 1 mei 2000 is voorafgaand een eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid vereist;
(...)
§2. De herstelvordering wordt bij het parket ingeleid bij gewone brief, in naam van het
Vlaamse Gewest of van het college van burgemeester en schepenen, door de stedenbouwkundige inspecteurs en de aangestelden van het college van burgemeester en schepenen.
§3. Wanneer wordt geopteerd voor de vordering van bouw- of aanpassingswerken en/of
de betaling van een geldsom gelijk aan de meerwaarde, dient deze vordering uitdrukkelijk
te worden gemotiveerd vanuit het oogpunt van de ruimtelijke ordening, de verenigbaarheid met de onmiddellijke omgeving en de ernst van de overtreding.
Bij een vordering 'tot betaling van een geldsom gelijk aan de meerwaarde', vermeldt de
stedenbouwkundig inspecteur of het college van burgemeester en schepenen of aan het
goed nog instandhoudings- of onderhoudswerken, die betrekking hebben op de stabiliteit,
zoals bedoeld in artikel 195bis, 3°, mogen worden uitgevoerd.
§4. De vordering vermeldt minstens de geldende voorschriften, en een omschrijving
van de toestand voorafgaand aan het misdrijf. Een recent uittreksel uit het plannenregister
wordt bijgevoegd.
De Vlaamse Regering kan extra voorwaarden bepalen waaraan de brief, vermeld in §2,
eerste lid en het bijgevoegde dossier moeten beantwoorden. (...)';
(...) dat de vordering van de stedenbouwkundige inspecteur tot herstel in de vorige toestand een maatregel is van burgerlijke aard die tot de strafvordering behoort; dat het tot de
bevoegdheid van de rechter van de rechterlijke macht behoort de vordering bedoeld in artikel 149 op haar externe en interne wettigheid te toetsen en te onderzoeken of ze strookt
met de wet dan wel of ze op machtsoverschrijding berust; dat de rechtsmacht van deze
rechter die van de Raad van State uitsluit; dat de door de (eiser) gemaakte vergelijking
met de rechtsmacht van de Raad inzake onteigeningsbesluiten en machtiging tot onteigening niet opgaat; dat de procedure inzake de herstelvordering geen twee van elkaar te onderscheiden administratieve en gerechtelijke fases kent; dat immers, in tegenstelling tot de
procedure in onteigeningen, de afdoening van de herstelvordering buiten de rechter om,
bij wijze van minnelijke schikking tussen de bestuurlijke overheid en de overtreder van de
strafwet en voor elke gerechtelijke handeling, niet wettig mogelijk is; dat ook de omstandigheid dat de strafrechter nog niet is geadieerd en de herstelvordering afhankelijk is van
de beslissing van het parket om het misdrijf al dan niet te vervolgen, op zich niet volstaat
om tot de rechtsmacht van de Raad van State te besluiten; dat het de Raad van State niet
toekomt van het beroep tot nietigverklaring van de herstelvordering kennis te nemen; dat
de exceptie van (verweerder) ten aanzien van de eerste bestreden beslissing gegrond is".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Binnen de bevoegdheidsverdeling van de artikelen 144 en 145 van de gecoördineerde
Grondwet doet de Raad van State, luidens artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de
Raad van State, uitspraak over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van
hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding
of afwending van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de verscheidene ad-
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ministratieve overheden of tegen de administratieve beslissingen in betwiste zaken.
Deze bevoegdheid is algemeen en wordt vastgesteld naar het werkelijk en rechtstreeks
voorwerp van het beroep.
De Raad van State is bevoegd om de nietigverklaring uit te spreken wanneer tegen de
akte van de administratieve overheid een objectief beroep wordt ingesteld dat als werkelijk en rechtstreeks voorwerp heeft de vernietiging in de rechtsorde van de bestreden beslissing.
De Raad van State is daarentegen niet bevoegd wanneer het beroep er werkelijk en
rechtstreeks toe strekt het bestaan van een subjectief, burgerlijk of politiek recht te doen
vastleggen, of de eerbiediging van een dergelijk recht te doen naleven.
De bevoegdheid van de Raad van State versus die van de gewone rechtbanken aldus afhangt van wat het rechtstreeks en werkelijk voorwerp is van de vordering die door de aanleggende partij wordt gevorderd.
Wordt aldus voor de gewone rechter niet de erkenning, de vastlegging of eerbiediging
gevorderd van een subjectief, burgerlijk of politiek recht, maar wel de onwettigheid van
een administratieve akte, dan is de gewone rechter onbevoegd.
Omgekeerd is de Raad van State niet bevoegd, wanneer de bestreden individuele handeling bestaat in de weigering of toekenning door een administratieve overheid van de uitvoering van een verplichting die overeenstemt met een subjectief recht van de verzoeker,
nl. het recht van de betrokkene om van de overheid zodanig recht te bekomen als de wettelijke voorwaarden ertoe vervuld zijn.
Het werkelijk en rechtstreeks voorwerp van de herstelvordering voorzien in artikel 149
van het decreet van het Vlaamse Parlement van 18 mei 1999, zo zij door een bevoegde instantie of een benadeelde derde wordt aanhangig gemaakt voor de gewone rechtbanken in
de concreet gevorderde herstelmaatregel bestaat en niet het herstel in abstracto. Gevat
door deze vordering de gewone rechtbanken zich uitspreken omtrent de erkenning, de
vastlegging en/of eerbiediging van subjectieve rechten en plichten van de er bij betrokken
partijen.
De omstandigheid dat de gewone rechtbanken bij de beoordeling van deze subjectieve
rechten gemachtigd en zelfs verplicht zijn ingevolge artikel 159 van de Grondwet om op
incidentele wijze de interne en externe wettigheid van de administratieve beslissing te onderzoeken teneinde deze gebeurlijk buiten toepassing te laten wegens strijdigheid met een
hogere norm, niet impliceert dat de Raad van State zijn bevoegdheid ontbeert om de vernietiging van dergelijke administratieve beslissing uit te spreken zolang voormelde vordering niet aanhangig werd gemaakt voor de gewone rechter.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest de beslissing, dat de Raad van State zonder rechtsmacht is op de vordering tot vernietiging ingesteld door eiser tegen de beslissing van de
gemachtigde ambtenaar van 6 mei 1999 dat hij het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand kiest op grond van artikel 149 van het decreet van het Vlaams Parlement
van 18 mei 1999, houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, niet naar recht
verantwoordt op het motief dat het tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht behoort
de vordering zoals bedoeld in voormeld artikel 149 op haar externe en interne wettigheid
te toetsen en te onderzoeken of ze strookt met de wet dan wel of ze op machtsoverschrijding berust, vermits de rechterlijke macht ten allen tijde gemachtigd en verplicht is deze
toetsing te verrichten op grond van artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet uit te
voeren, wanneer zij zal gevat worden door een vordering er toe strekkende zich uit te
spreken over de subjectieve rechten van eiser (schending van de artikelen 144, 145 en 159
van de gecoördineerde Grondwet, de artikelen 7, 14 en 33 van de gecoördineerde wetten
op de Raad van State en artikel 149 van het aangehaalde decreet van het Vlaamse Parlement van 18 mei 1999), noch op het motief dat die herstelvordering tot de rechtsmacht be-
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hoort van de rechter van de rechterlijke macht, nu dit slechts zo is vanaf het tijdstip dat
deze er door gevat is (schending van de artikelen 144, 145 en 159 van de gecoördineerde
Grondwet, de artikelen 7, 14 en 33 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en
artikel 149 van het aangehaalde decreet van het Vlaamse Parlement van 18 mei 1999).
2. Tweede onderdeel
De grondwettelijke regels in de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet
omtrent de gelijkheid en van niet-discriminatie sluiten niet uit dat een verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën van rechtssubjecten wordt ingesteld, voor zover voor het
criterium van dat onderscheid een objectieve en redelijke verantwoording bestaat. Het bestaan van dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld met betrekking tot het doel
en de gevolgen van de bij de ter beoordeling staande norm. Het gelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer vaststaat dat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel geen
redelijke verband van evenredigheid bestaat.
De herstelmaatregelen voorzien door artikel 149 van het decreet van het Vlaamse Parlement van 18 mei 1999 zijn ingevoerd in het algemeen belang met het oog op de vrijwaring van een goede ruimtelijke ordening.
De rechten van de benadeelden van een stedenbouwmisdrijf zijn evenwel niet beperkt
tot de door de overheid gekozen wijze van herstel.
Deze benadeelden beschikken derhalve, als belanghebbenden, over de mogelijkheid de
vernietiging te verzoeken op grond van artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de
Raad van State van de beslissing van de gemachtigde ambtenaar op grond van artikel 149
van het decreet van het Vlaamse Parlement van 18 mei 1999 waarbij deze een keuze doet
uit het voorziene arsenaal en ook als hij kiest voor het herstel van de plaats in de oorspronkelijke staat. Dit annulatieverzoek bij de Raad van State kan onmiddellijk worden
ingediend vanaf het ogenblik waarop de gemachtigde ambtenaar dergelijke beslissing
neemt, zonder dat en vooraleer enige vordering is ingesteld voor de gewone rechter.
In de interpretatie die de Raad van State geeft, wordt aan de overtreder van de stedenbouwreglementering het recht ontzegd bij de Raad van State onmiddellijk een direct beroep in te stellen tegen de administratieve handeling van de gemachtigde ambtenaar omtrent zijn keuze van herstel, terwijl andere derden wel zulk beroep kunnen instellen.
Dat verschil in behandeling inzake rechtsbescherming is ten opzichte van het door de
wetgever nagestreefde doel discriminerend in die zin dat het doel kan worden verwezenlijkt zonder de overtreder de mogelijkheid te ontzeggen, vóór de aanvang van de gerechtelijke fase met het daadwerkelijk instellen van een vordering voor de gewone rechter, de
beslissing omtrent de keuze van de in te stellen herstelvordering bij wege van een rechtstreeks beroep aan te vechten voor de Raad van State.
Immers artikel 149 van het decreet van het Vlaamse Parlement van 18 mei 1999 en artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, verhinderen niet, dat vóór het
ogenblik waarop de gewone rechter gevat wordt met enige vordering omtrent de subjectieve rechten, de overtreder bij de Raad van State een direct beroep tot vernietiging instelt
tegen de door de gemachtigde ambtenaar genomen beslissing omtrent de gekozen herstelmaatregel. Dit is immers enerzijds een administratieve akte die de overtreder meer rechtstreeks benadeelt dan een derde en anderzijds wordt, op het beschouwde tijdstip, de bevoegdheid van de Raad van State niet uitgesloten door het openstaan van een vordering of
enig ander rechtsmiddel bij de justitiële rechter.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest eiser onwettig de mogelijkheid ontzegt om onmiddellijk een direct beroep tot vernietiging van de beslissing van de gemachtigde ambtenaar
van 6 mei 1999 in te stellen, omdat in die uitlegging de artikelen 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en 149 van het decreet van het Vlaamse Parlement van 18
mei 1999 de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet schenden (schending
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van de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet, de artikelen 7, 14 en 33 van
de gecoördineerde wetten op de Raad van State en artikel 149 van het aangehaalde decreet
van het Vlaamse Parlement van 18 mei 1999).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 14, §1 van de gecoördineerde wetten op de
Raad van State, de afdeling administratie bij wijze van arrest uitspraak doet over
de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij substantiële hetzij
op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending
van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden;
Overwegende dat, krachtens artikel 149, §1 van het decreet van 18 mei 1999
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, naast de straf, de rechtbank, op vordering van de stedenbouwkundige inspecteur, of van het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente op wier grondgebied de werken,
handelingen of wijzigingen, bedoeld in artikel 146, werden uitgevoerd, beveelt
de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige gebruik te
staken, en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren en/of een geldsom te betalen gelijk aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft verkregen;
Dat, krachtens §2 van hetzelfde artikel, de herstelvordering bij gewone brief
bij het parket wordt ingeleid, in naam van het Vlaamse Gewest of van het college
van burgemeester en schepenen, door de stedenbouwkundige inspecteurs en de
aangestelden van het college van burgemeester en schepenen;
Dat de herstelvordering een civielrechtelijke maatregel is die krachtens voornoemd artikel 149, §1, voor de strafrechter en krachtens artikel 151 van hetzelfde
decreet voor de burgerlijke rechter kan gevorderd worden;
Dat de herstelvordering op zichzelf geen rechtsgevolgen sorteert maar onlosmakelijk deel uitmaakt van de gerechtelijke procedure;
Dat de bevoegdheid van de rechtbank om te oordelen over de herstelvordering,
de bevoegdheid van de Raad van State uitsluit;
Overwegende dat het bestreden arrest dat beslist dat het de Raad van State niet
toekomt kennis te nemen van het beroep tot nietigverklaring, de aangewezen
wetsbepalingen niet schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel ervan uitgaat dat het gelijkheidsbeginsel wordt
geschonden doordat, enerzijds, derde benadeelden de mogelijkheid hebben om
op grond van artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State de
vernietiging te verzoeken van de beslissing van de gemachtigde ambtenaar genomen op grond van artikel 149 van het decreet van 18 mei 1999, anderzijds, de
overtreder van de stedenbouwreglementering van het recht wordt uitgesloten om
bij de Raad van State onmiddellijk en direct beroep in te stellen;
Overwegende dat uit het antwoord op het eerste onderdeel blijkt dat de Raad
van State niet bevoegd is om kennis te nemen van het beroep tot nietigverklaring

Nr. 333 - 10.6.05

HOF VAN CASSATIE

1291

van de herstelvordering;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Overwegende dat nu het onderdeel uitgaat van een onjuiste juridische onderstelling, er geen aanleiding bestaat tot het stellen van een daarop gegronde prejudiciële vraag aan het Arbitragehof;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.
10 juni 2005 - Verenigde kamers – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Wouters en Geinger.

Nr. 334
1° KAMER - 10 juni 2005

CASSATIEBEROEP — TUCHTZAKEN — TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING - GERECHTSDEURWAARDER - TUCHTRECHTELIJKE BESLISSING VAN DE
ARRONDISSEMENTSKAMER - TERMIJN VAN CASSATIEBEROEP.
Laattijdig is het cassatieberoep dat de eiser op 24 december 2004 heeft ingesteld tegen de
op 22 oktober 1990 door de arrondissementskamer van gerechtsdeurwaarders gewezen
tuchtrechtelijke beslissing waarvan hem op 12 november 1990 is kennis gegeven 1. (Art.
1073 Ger.W.)
(W. T. Arrondissementskamer van gerechtsdeurwaarders te Mechelen)

Conclusie van de heer advocaat-generaal G. Bresseleers:
Inleiding
1. De eiser is in 1986 verzocht een proces-verbaal van vaststelling op te maken in het
kader van een echtscheidingsprocedure. Hij werd ervan verdacht daarbij valsheid in
geschrifte te hebben gepleegd, maar werd buiten vervolging gesteld.
In 1990 heeft de procureur des Konings het strafdossier overgezonden aan de raad van
de Arrondissementskamer van gerechtsdeurwaarders te Mechelen, teneinde de zaak
tuchtrechtelijk te onderzoeken. Bij beslissing van 22 oktober 1990 legde die raad de eiser
een tuchtstraf op van niet-toelating tot de raad van de kamer gedurende drie jaar.
Bij aangetekend schrijven van 12 november 1990 werd deze beslissing door de
secretaris van de raad aan de eiser betekend2.
Op 24 december 2002 heeft de eiser op de griffie van het Hof het voorliggende
cassatieberoep ingediend.
2. Tegen de beslissing van de raad van de Arrondissementskamer van
gerechtsdeurwaarders te Mechelen dd. 22 oktober 1990 had de eiser reeds op 11 januari
1991 een beroep tot vernietiging ingesteld bij de Raad van State, die zich bij arrest van 4
1 Zie de conclusie van het openbaar ministerie, inz. nr. 8.
2 Zie infra, nr. 8.
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november 2002 onbevoegd heeft verklaard om van het beroep kennis te nemen. Voor de
verenigde kamers van het Hof wordt op 10 juni 2005 het cassatieberoep behandeld dat de
eiser heeft ingesteld tegen het arrest van de Raad van State (A.R. C.02.0624.N).
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
3. Bij brieven van 9 mei 2005 aan de advocaten van de partijen heb ik met toepassing
van artikel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek kennis gegeven dat ik een grond van nietontvankelijkheid van het cassatieberoep opwerp.
Er staat namelijk geen cassatieberoep open voor de gerechtsdeurwaarder tegen wie de
raad van de arrondissementskamer op 22 oktober 1990 met toepassing van artikel 531
Gerechtelijk Wetboek een tuchtstraf heeft uitgesproken.
4. De wet die van kracht is op de dag van de uitspraak bepaalt de rechtsmiddelen die
tegen deze uitspraak openstaan. Behoudens andersluidende bepaling geldt deze regel ook
indien de wetgeving betreffende de rechtsmiddelen gewijzigd is3.
Vóór de wet van 6 april 1992 had de aan de raad van de arrondissementskamer van de
gerechtsdeurwaarders toegekende tuchtregeling het karakter van een inwendig en
huishoudelijk reglement; die raad was geen rechter en zijn beslissingen en
beraadslagingen waren geen vonnissen. De gerechtsdeurwaarder aan wie een van de in
artikel 531 Gerechtelijk Wetboek genoemde (lichte) tuchtstraffen was opgelegd mocht
bijaldien geen vordering tot cassatie instellen4.
Het arrest nr. 3.2002 van het Arbitragehof
5. Het Arbitragehof heeft dit arrest op 9 januari 2002 gewezen in de procedure die de
eiser had ingesteld voor de Raad van State. Procedurieel gaat het dus om een andere zaak
dan de voorliggende. Uw Hof hoeft zich niet te voegen naar de uitspraak van het
Arbitragehof. Kennis nemen van het arrest is niettemin nuttig.
In die andere zaak heb ik trouwens uiteengezet dat het Arbitragehof geen antwoord
heeft gegeven op de werkelijk door de Raad van State gestelde prejudiciële vraag. Het
Arbitragehof heeft zich bevoegd geacht om meer in het algemeen te oordelen dat door de
gerechtsdeurwaarder niet de mogelijkheid te bieden de hem opgelegde lichte tuchtstraf te
laten toetsen, op discriminatoire wijze afbreuk gedaan werd aan de rechten van
betrokkene.
Ook al is het arrest niet bindend, de wetsbepalingen in de versie die het Arbitragehof
vaststelt, in de interpretatie die het vermeldt en waarvan het beslist dat zij de artikelen 10
en 11 Grondwet schenden, kunnen gevoeglijk buiten toepassing worden gelaten. Een
rechtsmiddel dat de eiser kan aanwenden wordt daardoor niet gecreëerd.
6. De uitspraak van het Arbitragehof kan niet de betekenis hebben dat aan de
gerechtsdeurwaarder de enige rechtsbescherming ontnomen wordt waarvan hij kon
genieten in geval van machtsoverschrijding bij de toepassing tegen hem van het destijds
geldende artikel 531 Gerechtelijk Wetboek. Het zogeheten monopolie van de procureurgeneraal bij het Hof van Cassatie strekt ook ten voordele van de tuchtrechtelijk
veroordeelde5. De bestaande wetgevende norm is in se niet ongrondwettig6.
De discriminatie ligt immers niet in de bevoegdheid die de procureur-generaal bij het
Hof van Cassatie door artikel 1088 Gerechtelijk Wetboek is opgedragen om, uitsluitend
op voorschrift van de minister van Justitie, de aldaar omschreven handelingen wegens
3 Cass., 6 okt. 1999, nr. 512; 24 jan. 1983, nr. 300; conclusie van eerste advocaat-generaal M AHAUX
bij Cass. 10 febr. 1972, Bull. en Pas. I, 1972, 533.
4 Cass., 12 juni 1975, A.C. 1975, 1084, met noot R.D.
5 Zie Cass, 28 april 1988, A.R. 8060, nr. 525
6 A. ALEN, “Ongrondwettige lacunes in de wetgeving volgens de rechtspraak van het Arbitragehof”
in Liber amicorum ROGER BLANPAIN, Die keure 1998, (655) 660, 668
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machtsoverschrijding bij het Hof aan te brengen, maar in het feit dat voor andere
overheidsambtenaren en beoefenaars van vrije beroepen specifieke regelingen bestaan7.
Dezen beschikken immers wel over een jurisdictioneel beroep tegen tuchtstraffen die
hun worden opgelegd terwijl er geen redelijke verantwoording bestaat voor de
verschillende behandeling van de gerechtsdeurwaarders.
7. Het Arbitragehof heeft aldus het ontbreken van een wettelijke regeling vastgesteld.
Deze leemte in de wet kan echter niet door het Hof van Cassatie opgevuld worden. De
grondwet vereist niet dat de eiser een volkomen recht zou hebben om voor het Hof van
Cassatie de nietigheid te vorderen van de uitgesproken tuchtstraf. De wijze waarop de
leemte verholpen wordt moet door de wetgever worden vastgesteld8.
Ik betwijfel of het verstandig zou zijn dat uw Hof meestapt in het extensieve discours
van het Arbitragehof door met terugwerkende kracht een specifiek rechtsmiddel ineen te
knutselen. De rechter die zich in de plaats stelt van de wetgever ontneemt hem de
verantwoordelijkheid de taak uit te voeren die de grondwet hem opdraagt en beknot op
politiek vlak de noodzaak van het wetgevend werk.
Dat uw Hof zou aannemen dat rechtstreeks cassatieberoep mogelijk is, dat slechts een
beperkte toetsing inhoudt, ligt trouwens niet voor de hand. En welke termijnen en
procedureregels zullen gelden? Met betrekking tot het tuchtprocesrecht zijn ze
allesbehalve eenvormig. De wetgever behoudt de vrije keuze om aan de ongrondwettige
discriminatie een einde te stellen.
8. In verband met de termijnen mag niet uit het oog worden verloren dat de bestreden,
op tegenspraak gewezen beslissing reeds op 12 november 1990 bij aangetekend schrijven
door de secretaris van de raad aan de eiser betekend werd, in uitvoering van de
beschikking waarvan het dictum luidde: “beslist de raad (…) als tuchtstraf aan [de eiser]
op te leggen (…) de niet toelating tot de raad van de kamer gedurende drie jaar te rekenen
vanaf de betekening van deze beslissing, bij aangetekend schrijven door de secretaris”.
Welke termijn ook toepasselijk zou geacht worden om een (destijds niet toepasselijk)
rechtsmiddel aan te wenden, het besluit is dat het cassatieberoep, zoals de verweerster
doet opmerken, te laat is ingesteld.
Volledigheidshalve verwijs ik naar het nieuwe artikel 531ter Gerechtelijk Wetboek dat
de beroepstermijn doet ingaan op de dag van de uitspraak indien ze op tegenspraak is
gewezen.
9. Er kan tenslotte niet worden voorbijgegaan aan de omstandigheid dat de wet van 6
april 1992 het gebrek aan beroepsmogelijkheden reeds verholpen had door de invoeging
van een nieuwe regeling in het Gerechtelijk Wetboek waarbij eigen beroepsorganen
werden opgericht. De wetgever heeft aan de artikelen 531bis tot 531quinquies
Gerechtelijk Wetboek echter geen terugwerkende kracht verleend.
10. Indien het Hof zich zou laten leiden door de procedureregels die de wetgever alzo
heeft uitgevaardigd om aan de thans ongrondwettig bevonden regeling te verhelpen, dient
te worden vastgesteld dat er, ook onder de gelding van de nieuwe wet, voor de betrokken
gerechtsdeurwaarder geen cassatieberoep openstaat tegen een door de raad van de
arrondissementskamer uitgesproken tuchtstraf; het is immers geen beslissing in laatste
aanleg gewezen.
Het is zelfs niet zeker of er tegen de beslissing in hoger beroep cassatieberoep mogelijk
7 P. POPELIER, ”De beoordeling door het Arbitragehof van het ontbreken van een wettelijke regeling”
R.W. 1996-1997 (1249) nr. 7-8.
8 Zie P. POPELIER, “Lacunes in verordenend optreden”, (noot onder Cass. 15 dec. 2003), R.W. 20042005, 979, nr. 5 tot 7; R. ERGEC “La responsabilité du fait de la carence législative” in Mélanges
PHILIPPE GÉRARD, Bruylant 2002, (287) nr. 24.
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is: bij de bespreking van artikel 531bis besliste de senaatscommissie voor de Justitie om
cassatieberoep te voorzien9, maar de wet van 6 april 1992 heeft artikel 614 Gerechtelijk
Wetboek niet gewijzigd.
Het wetgevend optreden had trouwens als strekking dat alle juridische en feitelijke
vragen die betrekking hebben op een overeenkomstig artikel 531 Gerechtelijk Wetboek
gewezen beslissing aan de raad van beroep kunnen voorgelegd worden. Dergelijke
toetsing overstijgt de taak die aan het Hof als cassatierechter in tuchtzaken is opgedragen.
11. Ik ben bijgevolg van mening dat het door de eiser ingestelde cassatieberoep niet
ontvankelijk is. Elke rechtsbescherming is hem daarom echter niet ontzegd nu hij op
grond van de vastgestelde leemte in de wetgeving een vordering tot pecuniaire
schadevergoeding kan instellen10.
Conclusie: verwerping.
ARREST

(A.R. D.02.0029.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een tuchtrechtelijke beslissing, op 22 oktober 1990 gewezen door de Arrondissementskamer van Gerechtsdeurwaarders te
Mechelen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
IV. Beslissing van het Hof
Over de door verweerster opgeroepen grond van niet-ontvankelijkheid van het
cassatieberoep: het cassatieberoep is te laat ingesteld:
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
van de beslissing van 22 oktober 1990 aan eiser kennis is gegeven op 12 november 1990;
Dat het cassatieberoep op 24 december 2002 is ingesteld;
Dat het cassatieberoep dat buiten de termijn bepaald bij artikel 1073 van het
Gerechtelijk Wetboek is ingesteld, laattijdig is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
10 juni 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advoca9 Verslag Senaat 1988-1989, 489-2, 32.
10 R. ERGEC, l.c., nr. 24-25.
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ten: mrs. De Gryse en Geinger.

Nr. 335
3° KAMER - 13 juni 2005

1º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - ONVERDEELD AANDEEL IN
EEN ONROEREND GOED - VEILING - OVERWIJZING VAN DE PRIJS – RANGREGELING.
2º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - ONVERDEELD AANDEEL IN
EEN ONROEREND GOED - VEILING - VERDERE TENUITVOERLEGGING – RANGREGELING.
3º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - ONVERDEELD AANDEEL IN
EEN ONROEREND GOED - VEILING - VERDERE TENUITVOERLEGGING - RANGREGELING - BETWISTING
- PROCES-VERBAAL VAN VERDELING EN RANGREGELING EN PROCES-VERBAAL VAN TEGENSPRAAK –
BESLAGRECHTER.
4º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - ONVERDEELD AANDEEL IN
EEN ONROEREND GOED - VEILING - VERDERE TENUITVOERLEGGING - RANGREGELING - BETWISTING
– BESLAGRECHTER.
5º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - ONVERDEELD AANDEEL IN
EEN ONROEREND GOED - BEPERKTE ONVERDEELDHEID - VEILING - GEEN TUSSENKOMST VAN
ANDERE DEELGERECHTIGDEN - VERDERE TENUITVOERLEGGING - LATER BEVOLEN VEREFFENINGVERDELING VAN EEN RUIMERE ONVERDEELDHEID.
1º Na de veiling die een schuldeiser, bij toepassing van artikel 1561, eerste lid van het
Gerechtelijk Wetboek, heeft gevorderd met het oog op tenuitvoerlegging van het beslag
op het onverdeelde aandeel van de schuldenaar in een onroerend goed, kunnen de
rechten van de ingeschreven schuldeisers en de schuldeisers die op het onroerend goed
beslag hebben gelegd of een bevel lieten overschrijven, enkel worden uitgeoefend op de
prijs. Bijgevolg vindt de procedure van rangregeling toepassing. (Artt. 1561, eerste lid
1582 en 1639 t.e.m. 1654 Ger.W.)
2º De tenuitvoerlegging van het beslag op het onverdeelde aandeel van de schuldenaar in
een onroerend goed kan worden vervolgd na de veiling die de beslagleggende
schuldeiser, bij toepassing van artikel 1561, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek,
heeft gevorderd. Bijgevolg vindt de procedure van rangregeling doorgang. (Artt. 1561,
eerste lid en 1639 t.e.m. 1654 Ger.W.)
3º Wanneer de beslagleggende schuldeiser de tenuitvoerlegging van het beslag op het
onverdeelde aandeel van de schuldenaar in een onroerend goed vervolgt na de veiling
die hij, bij toepassing van artikel 1561, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, heeft
gevorderd en bijgevolg de procedure van rangregeling doorgang vindt, maakt de notaris,
in geval van betwisting, de zaak over aan de beslagrechter, door middel van neerlegging
ter griffie van het proces-verbaal van verdeling en rangregeling en het proces-verbaal
van tegenspraak. (Artt. 1561, eerste lid en 1646 Ger.W.)
4º De notaris die, in het geval van artikel 1561, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek,
met de veiling werd belast, moet overgaan tot rangregeling en dient de geschillen ter
zake aan de beslagrechter voor te leggen. (Art. 1646 Ger.W.)
5º De beslagleggende schuldeiser die, bij toepassing van artikel 1561, eerste lid van het
Gerechtelijk Wetboek, de veiling heeft gevorderd en verkregen van een onroerend goed
van de schuldenaar dat een beperkte onverdeeldheid uitmaakt, zonder dat andere
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deelgerechtigden om de vereffening-verdeling van de gehele onverdeeldheid hebben
verzocht, kan de tenuitvoerlegging van het beslag op het onverdeelde aandeel van de
schuldenaar in het onroerend goed vervolgen zonder rekening te houden met een tussen
de medegerechtigden later bevolen vereffening-verdeling van de gehele onverdeeldheid.
(Art. 1561, eerste lid Ger.W.)
(K. T. C. e.a.)

ARREST

(A.R. C.02.0478.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 december 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de eerste voorzitter van 14 maart 2005 werd deze zaak
naar de derde kamer verwezen.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1193, tweede lid, 1207, 1209, 1211, 1213, 1217, 1219, 1220, 1222, 1223,
1224, 1561, 1580, 1588, 1589, 1590, 1592, 1593, 1594, 1639 tot en met 1654 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 815 tot en met 842, 843 tot en met 869, 870 tot en met 882, 1466, 1467,
1468, 1469, 1686 en 1688 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet van 16 december 1851.
Aangevochten beslissing
Het hof van beroep ontvangt het hoger beroep van eiser doch verklaart zijn tegenspraak
geformuleerd tegen het proces-verbaal van verdeling van de koopprijs en rangregeling ongegrond, dienvolgens verzendt het de zaak, met bevestiging van de bestreden beschikking
van de beslagrechter, terug naar de instrumenterende notaris B. te Neerpelt, op grond van
de volgende motieven:
"(...) dat (eiser) stelt dat het vonnis waarop ter zake gesteund wordt, het vonnis der eerste kamer betreft van de rechtbank van eerste aanleg van 22 oktober 1996 en niet dit van
de beslagrechter en dat het hier de gewone vordering tot vereffening-verdeling betreft
voorzien door artikel 1207 van het Gerechtelijk Wetboek, waarin de schuldeiser tussenkomt;
(...) dat dit argument elke grond mist;
Dat het ter zake gaat om de uitvoering van een uitvoerend onroerend beslag, waarbij
(tweede verweerster) als derde een vordering had op een onverdeelde eigenaar, zijnde eerste (verweerster), en deze vordering wenste gerealiseerd te zien op een onverdeeld eigendom;
Dat notaris B. werd aangesteld om over te gaan tot de bewerkingen van vereffeningverdeling met voorafgaandelijke openbare verkoop van het onroerend goed gelegen te
Neerpelt, Nachtegaalstraat, 85, in het kader van een gedwongen verkoop;
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Dat de artikelen 1641 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek verder dienen gevolgd
welke artikels de procedure regelen met betrekking tot de bestemming der gelden bekomen uit de verkoop na toewijzing van het onroerend goed;
(...) dat artikel 1207 van het Gerechtelijk Wetboek betrekking heeft op de betwistingen
tussen mede-eigenaars, daar waar tweede (verweerster) geen mede-eigenaar is;
Dat tweede (verweerster) voorafgaandelijk aan de verdere uitwinning de verdeling
diende te vorderen en de verkoop en verdeling gebeurde in het kader van een gedwongen
verkoop en de beslagrechter wel degelijk bevoegd was om kennis te nemen van huidig geschil;
Dat de notaris dan ook geen proces-verbaal van zwarigheden diende neer te leggen zoals volledig ten onrechte voorgehouden door (eiser) doch het terzake gaat om uitvoeringsgeschillen tussen schuldenaar en schuldeiser;
(...)
Dat de notaris dan ook de rangregeling diende op te stellen;
Dat de argumentatie gevoerd omtrent de onontvankelijkheid identiek is, zodat de vordering eveneens ontvankelijk dient verklaard;
(...) dat (eiser) verder voorhoudt dat tweede (verweerster) de samenloop dient te ondergaan met de schuldvordering van (eiser) op zijn ex-echtgenote (eerste verweerster) en
geen voorafgaande uitbetaling mag plaatsgrijpen ten voordele van tweede (verweerster)
gezien eerst de gehele onverdeeldheid bestaande tussen hem en eerste (verweerster), (...)
dient verrekend te worden en notaris B. zijn opdracht tot vereffening en verdeling aan notaris G. dient over te dragen;
(...) dat (eiser) mogelijk enige schuldvordering op eerste (verweerster) zal hebben doch
dit verder dient onderzocht en bepaald in het kader van de vereffening-verdeling tussen
(eiser) en eerste (verweerster) in het kader waarvan notaris G. door de rechtbank werd
aangesteld;
(...) dat tweede (verweerster) geen enkel uitstaans heeft met de vereffening-verdeling
tussen (eiser) en eerste (verweerster), zijn ex-echtgenote;
Dat er terzake aparte procedures lopen en er geen sprake kan zijn van een samenloop
tussen twee schuldeisers, (eiser) en tweede (verweerster), gezien (eiser) tot op heden nog
niet aantoont van enige schuldvordering op zijn ex-echtgenote te hebben en dit in de vereffening-verdeling der onverdeeldheid bestaande tussen hem en eerste (verweerster) zal
vastgesteld worden, waarvoor notaris G. werd aangesteld en niet notaris B., dat hij mogelijk een schuldvordering op eerste (verweerster) zal hebben doch deze in het geheel nog
niet vaststaat; dat er terzake nog geen akte van vereffening- verdeling blijkt opgemaakt te
zijn;
Dat de enige bedoeling van (eiser) is dat de gelden bij notaris B. geblokkeerd blijven tot
na afloop van de verdeling tussen de ex-echtgenoten, hetgeen als gevolg zou hebben dat
de gevolgen van de procedure ingesteld door tweede (verweerster) ook zouden gelden
voor andere goederen waarvoor de procedure niet gevoerd werd;
(...) dat het middel van (eiser), namelijk dat tweede (verweerster) als schuldeiser dient
te wachten om zijn rechten ingewilligd te zien op het aandeel in de prijs van de schuldenaar tot na de verdeling van de onverdeeldheid tussen (eiser) en zijn ex-echtgenote elke
grondslag mist;
(...) dat de koopprijs kan verdeeld worden na het opstellen der rangregeling; dat notaris
B. dan ook belast is met het opmaken der rangregeling en het hoger beroep ongegrond
dient verklaard".
Grieven
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Krachtens artikel 1561 van het Gerechtelijk Wetboek kan het beslag op het onverdeeld
aandeel van de schuldenaar door zijn persoonlijke schuldeisers niet worden ten uitvoer gebracht vóór de verdeling of de veiling, die zij kunnen vorderen of waarin zij gerechtigd
zijn tussen te komen.
Deze verdeling of veiling vindt plaats overeenkomstig de artikelen 1207 en volgende
van het Gerechtelijk Wetboek voor de rechtbank van eerste aanleg en zoals is bepaald in
de titel Erfenissen van het Burgerlijk Wetboek, inzonderheid de artikelen 815 en volgende
(zie de artikelen 1686 en 1688 van het Burgerlijk Wetboek ).
Zo de rechtbank de verdeling beveelt, verwijst zij de partijen in voorkomend geval op
de wijze door haar te bepalen, naar een of twee notarissen, die ambtshalve worden aangewezen indien de partijen zich niet over de keuze kunnen verstaan (artikel 1209, tweede lid
van het Gerechtelijk Wetboek).
Bij de aanvang der werkzaamheden maant de aangewezen notaris de belanghebbenden
aan om tegenwoordig te zijn bij het opmaken van het proces-verbaal van de opening der
werkzaamheden om de inlichtingen te verschaffen die voor het vervullen van zijn opdracht nuttig zijn, in voorkomend geval, te voorzien in het ontbreken van een boedelbeschrijving of deze aan te vullen naarmate er zich nieuwe gebeurtenissen voordoen (artikel
1213 van het Gerechtelijk Wetboek).
Krachtens artikel 1209, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, beslist de rechtbank
over alle geschillen die bij haar aanhangig moeten worden gemaakt, met dien verstande
evenwel dat zij de oplossing kan uitstellen tot het vonnis van homologatie is gewezen (zie
ook artikel 1223 van het Gerechtelijk Wetboek).
1. Eerste onderdeel
Bij haar uitspraak over de vordering tot verdeling beveelt de rechtbank de verkoop van
de goederen die niet gevoeglijk kunnen worden verdeeld (artikel 1211, eerste lid van het
Gerechtelijk Wetboek).
Het tweede lid van artikel 1211 bepaalt dat de verkoop van de onroerende goederen geschiedt op de wijze die gebruikelijk is inzake gewone openbare verkoping van onroerende
goederen en overeenkomstig artikel 1193, tweede lid. Hij geschiedt in voorkomend geval
overeenkomstig de artikelen 1186 tot 1192 en artikel 1193, derde lid van het Gerechtelijk
Wetboek.
Artikel 1193, tweede lid verwijst op zijn beurt naar de artikelen 1592, 1593, 1594 en
1588 tot 1590 van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de gedwongen verkoop bij uitvoerend beslag op onroerend goed.
Noch artikel 1211, noch artikel 1193, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek verwijzen evenwel naar artikel 1582 van het Gerechtelijk Wetboek dat bepaalt dat de door de
notaris opgemaakte verkoopsvoorwaarden vermelden dat de verkoop overwijzing inhoudt
van de prijs aan de ingeschreven schuldeisers en aan de schuldeisers die een bevel hebben
doen inschrijven conform artikel 1569 van het Gerechtelijk Wetboek.
De overwijzing van de prijs ten behoeve van de ingeschreven schuldeisers is evenmin
een verkoopsvoorwaarde die gebruikelijk is inzake gewone openbare verkoping (cf. bijvoorbeeld artikel 1326 van het Gerechtelijk Wetboek) en is evenmin voorzien in enige bepaling van de titel Erfenissen van het Burgerlijk Wetboek.
Ook artikel 1561 van het Gerechtelijk Wetboek voorziet niet in een overwijzing van
rechtswege van de prijs ten behoeve van de ingeschreven schuldeisers en bepaalt slechts
dat, in geval van veiling, het recht van de hypothecaire schuldeiser overgaat op het aandeel van de schuldenaar in de prijs, onverschillig wie de verkrijger is, doch met uitzondering van de mede-veiler wiens onverdeeld aandeel (met een) hypotheek bezwaard werd
(tweede lid), en dat, in geval van verdeling met opleg, de sommen die de deelgenoot ge-
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houden is uit te keren, aangewend worden tot voldoening van de bevoorrechte of hypothecaire schuldvorderingen die deze eigenschap zouden verliezen, en wel volgens de rang
van die schuldvordering op het ogenblik van de verdeling (derde lid), welke hypothesen
geen van beiden in casu van toepassing zijn.
Nu uit wat voorafgaat blijkt dat de verkoop van een onroerend goed in het kader van
een gerechtelijke verdeling geen overwijzing inhoudt van de prijs aan de ingeschreven
schuldeisers, noch aan de schuldeisers die een bevel hebben doen inschrijven, kan de procedure van rangregeling bijgevolg niet van toepassing zijn op een dergelijke verkoop.
De bepalingen van hoofdstuk VIII inzake rangregeling (de artikelen 1639 tot en met
1654 van het Gerechtelijk Wetboek) zijn krachtens artikel 1654 van het Gerechtelijk Wetboek immers slechts van toepassing op de rangregeling geopend na een verkoop die van
rechtswege overwijzing van de prijs ten behoeve van de ingeschreven schuldeisers medebrengt en regelen derhalve niet de bestemming der gelden bekomen uit om het even welke
gerechtelijke verkoop van een onroerend goed, zoals het bestreden arrest ten onrechte
voorhoudt.
Hieruit volgt dat het hof van beroep niet wettig heeft kunnen oordelen dat de artikelen
1641 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek in die rangregeling van toepassing zijn
op de verkoop van onroerende goederen die door de rechtbank van eerste aanleg is bevolen in het kader van een gerechtelijke verdeling die voorafgaat aan de tenuitvoerlegging
van een uitvoerend beslag op dat onverdeelde onroerend goed (schending van de artikelen
1193, tweede lid, 1211, 1220, 1561, 1592, 1593, 1594 en 1639 tot en met 1654 van het
Gerechtelijk Wetboek en de artikelen 815 tot en met 842, 1469, 1686 en 1688 van het
Burgerlijk Wetboek).
2. Tweede onderdeel
Aan de gerechtelijke verdeling komt een einde wanneer de staat van vereffening-verdeling wordt goedgekeurd door de deelgenoten of gehomologeerd door de rechtbank van
eerste aanleg, ofwel nadat de notaris de staat heeft aangepast overeenkomstig de door de
rechter gegeven richtlijnen of na opstelling van een aanvullende staat in opdracht van de
rechtbank (zie de artikelen 1219 en 1223).
Uit artikel 1561 van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat, vooraleer de gerechtelijke verdeling is beëindigd, het beslag op het onverdeeld aandeel van een schuldenaar nog niet
door zijn schuldeiser kan worden uitgewonnen.
Zolang een definitieve staat van vereffening-verdeling ontbreekt, kan bijgevolg evenmin worden overgegaan tot het opstellen van een rangregeling aangezien dit het sluitstuk
vormt van de procedure van uitvoerend beslag op onroerend goed.
In de veronderstelling dat in voorliggend geschil een rangregeling diende te worden geopend - welke onderstelling in het eerste onderdeel wordt bestreden - was deze rangregeling in casu bijgevolg in strijd met artikel 1561 van het Gerechtelijk Wetboek opgesteld
vóór de beëindiging van de vereffening-verdeling van het beslagen onverdeeld onroerend
goed nu een goedkeuring door de deelgenoten van de staat van vereffening-verdeling ontbrak terwijl deze staat evenmin aan de rechtbank ter homologatie was voorgelegd.
Hieruit volgt dat het hof van beroep niet wettig heeft kunnen oordelen dat notaris B. onmiddellijk na de verkoop reeds kon overgaan tot de verdeling zonder meer van de koopprijs met opstelling van een rangregeling (schending van de artikelen 1207, 1209, 1211,
1213, 1217, 1219, 1220, 1222, 1223, 1224, 1561, 1639 tot en met 1654 van het Gerechtelijk Wetboek, 815, 1469, 1686 en 1688 van het Burgerlijk Wetboek).
3. Derde onderdeel
De bepalingen van artikel 1207 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek zijn ook van
toepassing bij de gerechtelijke verdeling van een onverdeeld onroerend goed die vooraf-
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gaat aan de tenuitvoerlegging van een uitvoerend beslag op het onverdeelde aandeel van
de schuldenaar in dat goed (artikel 1561 van het Gerechtelijk Wetboek) en gelden niet alleen bij betwistingen tussen mede-eigenaars onderling.
Overeenkomstig de artikelen 1209 en 1223 van het Gerechtelijk Wetboek beslecht de
rechtbank alle geschillen, homologeert zij zonder meer de staat van vereffening of verzendt ze deze staat terug naar de aangewezen notaris om een aanvullende staat van vereffening of een staat van vereffening overeenkomstig de door de rechter gegeven richtlijnen
op te maken.
Wanneer de vordering tot gerechtelijke verdeling eenmaal is ingeleid, blijft de rechtbank van eerste aanleg derhalve bevoegd om uitspraak te doen over alle mogelijke geschillen die kunnen rijzen in het kader van een vereffening en verdeling van een onverdeeld goed tot wanneer de staat van vereffening en verdeling, hetzij wordt goedgekeurd
door de deelgenoten (artikel 1219, §1 van het Gerechtelijk Wetboek), hetzij door de rechtbank wordt gehomologeerd (artikel 1223 van het Gerechtelijk Wetboek).
Eventuele geschillen die rijzen, dienen bijgevolg door de notaris aan de rechtbank van
eerste aanleg te worden voorgelegd door de neerlegging van een proces-verbaal van beweringen en zwarigheden in toepassing van artikel 1219, §2 van het Gerechtelijk Wetboek, en niet aan de beslagrechter via de neerlegging van een proces-verbaal van tegenspraak (de artikelen 1644 tot en met 1648 van het Gerechtelijk Wetboek).
Hieruit volgt dat het hof van beroep de vordering van eiser niet wettig ontvankelijk
heeft kunnen verklaren, noch wettig heeft kunnen oordelen dat het bevoegd was om kennis te nemen van huidig vereffeningsgeschil op grond dat de verkoop en de verdeling gebeurde in het kader van een gedwongen verkoop en bijgevolg een uitvoeringsgeschil betrof tussen schuldenaar en schuldeiser waardoor de notaris geen proces-verbaal van zwarigheden diende neer te leggen maar toepassing diende te maken van de artikelen 1641 en
volgende van het Gerechtelijk Wetboek (schending van de artikelen 1207, 1209, 1211,
1213, 1217, 1219, 1220, 1222, 1223, 1224, 1561, 1639 tot en met 1654 van het Gerechtelijk Wetboek, 815, 1469, 1686 en 1688 van het Burgerlijk Wetboek).
De beslissing dat artikel 1207 van het Gerechtelijk Wetboek enkel betrekking heeft op
de betwistingen tussen mede-eigenaars zodat de notaris huidig geschil niet diende voor te
leggen aan de rechtbank van eerste aanleg en onmiddellijk na de verkoop kon overgegaan
tot de verdeling zonder meer van de koopprijs met opstelling van een rangregeling is bijgevolg evenmin naar recht verantwoord (schending van de artikelen 1207, 1209, 1211,
1213, 1217, 1220, 1222, 1223, 1224, 1561, 1639 tot en met 1654 van het Gerechtelijk
Wetboek, 815, 1469, 1686 en 1688 van het Burgerlijk Wetboek).
4. Vierde onderdeel
Wanneer geschillen rijzen voor de instrumenterende notaris dan dient hij deze geschillen steeds voor te leggen aan de rechter die hem met het gerechtelijk mandaat heeft belast.
In casu was notaris B. aangesteld door de rechtbank van eerste aanleg bij vonnis gewezen op dagvaarding van de tweede verweerster, met als opdracht over te gaan tot de vereffening-verdeling van een onverdeeld onroerend goed
Eventuele betwistingen diende notaris B. bijgevolg, door middel van een proces-verbaal van beweringen en zwarigheden, voor te leggen aan de rechtbank van eerste aanleg
van wie hij zijn mandaat had verkregen.
Aan notaris B. was anderzijds geen mandaat verleend om na verkoop een rangregeling
te openen, welk mandaat enkel door de beslagrechter, op verzoekschrift van de schuldeiser, krachtens artikel 1580 van het Gerechtelijk Wetboek aan de notaris kan worden verleend.
Hieruit volgt dat het arrest niet wettig heeft kunnen oordelen dat de notaris het voor
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hem gerezen geschil niet diende voor te leggen aan de rechtbank van eerste aanleg maar
dat de beslagrechter terzake bevoegd was, noch wettig heeft kunnen beslissen dat notaris
B. ook de rangregeling diende op te maken (schending van de artikelen 1207, 1209, 1213,
1219, 1223, 1580, 1639 tot en met 1654 van het Gerechtelijk Wetboek en 815, 1469, 1686
en 1688 van het Burgerlijk Wetboek).
5. Vijfde onderdeel
In de procedure van gerechtelijke vereffening en verdeling stelt de notaris een staat van
vereffening en verdeling op van alle baten en lasten die tot de te verdelen boedel behoren,
met inbegrip van een staat van de vooruitnemingen, de inbrengen en de vergoedingsrekeningen (zie artikel 1217 van het Gerechtelijk Wetboek).
De staat van vereffening-verdeling bepaalt op grond van deze gegevens de rechten van
de partijen en de samenstelling van de kavels.
Wanneer een onverdeeld onroerend goed waarop beslag is gelegd onderdeel is van een
algehele onverdeeldheid, dan kan dit onroerend goed door de beslaglegger niet worden
uitgewonnen vooraleer deze onverdeeldheid in zijn geheel is vereffend en verdeeld wanneer de deelgenoten, of één van hen, tijdens het geding om deze algehele verdeling verzoeken.
Het beslag gelegd door een persoonlijke schuldeiser van een deelgenoot betreft immers
niet het onverdeelde goed zelf maar heeft het onverdeelde aandeel hierin van deze debiteur tot voorwerp.
Ten einde dit aandeel te kunnen bepalen, hebben de deelgenoten bijgevolg het recht om
te eisen dat allereerst de bestaande onverdeeldheid in haar totaliteit wordt vereffend en
verdeeld.
Immers, krachtens artikel 815 van het Burgerlijk Wetboek kan niemand genoodzaakt
worden om in onverdeeldheid te blijven zodat de deelgenoten ten alle tijde de verdeling
kunnen vorderen van al hun onverdeelde goederen.
Artikel 1469 van het Burgerlijk Wetboek bevestigt deze mogelijkheid uitdrukkelijk
voor elk der echtgenoten die in hun huwelijkscontract hebben bedongen, zoals in casu het
geval was, dat zij gescheiden van goederen zullen zijn.
In casu was notaris G. door het echtscheidingsvonnis van 4 maart 1997 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt belast met de algehele verdeling en vereffening van de
tussen eiser en de eerste verweerster bestaande onverdeeldheden.
Dit vonnis heeft krachtens artikel 1278, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, ten
aanzien van derden gevolgen van de dag van de overschrijving van dit vonnis in de registers van de burgerlijke stand, wat geschiedde op 21 mei 1997, zodat op dat ogenblik een
situatie van samenloop ontstond tussen de deelgenoten en hun schuldeisers.
Ook de tweede verweerster dient deze samenloop te ondergaan nu het uitvoerend beslag op het onverdeeld onroerend goed haar geen enkel voorrecht verschaft op de opbrengst van de verkoop van het beslagen goed daar het vermogen van een debiteur het gezamenlijk onderpand vormt voor alle schuldeisers (de artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet van 16 december 1851).
Hieruit volgt dat het hof van beroep het middel van eiser dat de tweede verweerster als
schuldeiser dient te wachten om zijn rechten ingewilligd te zien op het aandeel in de prijs
van eerste verweerster tot na de algehele verdeling van de onverdeeldheid tussen eiser en
zijn gewezen echtgenote, niet wettig elke grondslag heeft ontzegd en zijn beslissing dat er
geen sprake kan zijn van samenloop, nu terzake aparte procedures lopen, niet naar recht
heeft verantwoord (schending van de artikelen 1207, 1209, 1217, 1223, 1561 van het Gerechtelijk Wetboek, 815 tot en met 842, 843 tot en met 869, 870 tot en met 882, 1466,
1467, 1468, 1469, 1686 en 1688 van het Burgerlijk Wetboek, 7 en 8 van de Hypotheek-
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wet van 16 december 1851).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het arrest vaststelt dat notaris B. werd aangesteld om over te
gaan tot de bewerking van vereffening en verdeling met voorafgaandelijke openbare veiling van het onroerend goed gelegen te Neerpelt, Nachtegaalstraat 80 "in
het kader van een gedwongen verkoop";
Overwegende dat artikel 1561, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat een persoonlijke schuldeiser het beslag op het onverdeelde aandeel van zijn
schuldenaar niet kan ten uitvoer brengen vóór de verdeling of de veiling die hij
kan vorderen of waarin hij kan tussenkomen;
Overwegende dat na de veiling van het in beslag genomen onroerend goed, de
rechten van de ingeschreven schuldeisers en de schuldeisers die op het onroerend
goed beslag hebben gelegd of een bevel lieten overschrijven, enkel kunnen worden uitgeoefend op het aandeel van de schuldenaar in de prijs;
Overwegende dat het onderdeel dat ervan uitgaat dat de veiling van het onroerend goed waarvan het onverdeelde aandeel van de schuldenaar is in beslag genomen, geen overwijzing inhoudt van de prijs aan de ingeschreven schuldeisers
noch aan de schuldeisers die een bevel hebben doen overschrijven, in zoverre
faalt naar recht;
Overwegende dat het onderdeel voor het overige geen zelfstandige grieven inhoudt en volledig is afgeleid uit de tevergeefs aangevoerde afwezigheid van
overwijzing van de prijs aan de ingeschreven schuldeisers en aan de schuldeisers
die een bevel hebben doen overschrijven;
Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel volledig ervan uitgaat dat uit artikel 1561 van
het Gerechtelijk Wetboek volgt dat, "vooraleer de gerechtelijke verdeling is beëindigd, het beslag op het onverdeelde aandeel van een schuldenaar nog niet
door zijn schuldeiser kan worden uitgewonnen";
Overwegende dat, krachtens artikel 1561, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, de tenuitvoerlegging van het beslag op het onverdeelde aandeel van de
schuldenaar in een onroerend goed vanaf de veiling kan worden vervolgd;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
3. Derde onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 1646 van het Gerechtelijk Wetboek, in geval van betwisting in het raam van de verdeling of rangregeling in de zin van de
artikelen 1639 en volgende van dit wetboek, de notaris de zaak overmaakt aan de
beslagrechter door middel van neerlegging ter griffie van het proces-verbaal van
verdeling of van rangregeling en van het proces-verbaal van tegenspraak;
Dat zulks ook geldt wanneer een beslagleggende schuldeiser, in toepassing van
artikel 1561, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, het beslag ten uitvoer
brengt na de veiling van het goed;
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Dat die wetsbepaling immers toelaat vanaf de veiling het beslag verder ten uitvoer te brengen, zonder dat de verdere afwikkeling van de vereffening-verdeling
moet worden afgewacht;
Overwegende dat het onderdeel ervan uitgaat dat "eventuele geschillen die rijzen, door de notaris aan de rechtbank van eerste aanleg (dienen) te worden voorgelegd door de neerlegging van een proces-verbaal van beweringen en zwarigheden in toepassing van artikel 1219, §2 van het Gerechtelijk Wetboek en niet aan
de beslagrechter via de neerlegging van een proces-verbaal van tegenspraak";
Dat het onderdeel faalt naar recht;
4. Vierde onderdeel
Overwegende dat artikel 1580 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat na
overschrijving van het beslag, de schuldeiser bij de rechter een verzoekschrift indient tot benoeming van een notaris, belast met de veiling of de verkoop uit de
hand van de in beslag genomen goederen en met de verrichtingen tot rangregeling;
Dat, krachtens artikel 1561, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, na de veiling van het goed waarvan het onverdeelde aandeel van de schuldenaar is in beslag genomen, het beslag verder kan worden ten uitvoer gebracht; dat de hypothese van de reeds uitgevoerde veiling inhoudt dat geen tweede keer meer dezelfde veiling kan worden bevolen overeenkomstig artikel 1580 van het Gerechtelijk
Wetboek;
Dat daaruit volgt dat de notaris die in het geval van artikel 1561, eerste lid van
het Gerechtelijk Wetboek met de veiling werd belast, ook tot rangregeling moet
overgaan en de geschillen ter zake aan de beslagrechter dient voor te leggen;
Overwegende dat het onderdeel ervan uitgaat, eensdeels, dat "wanneer geschillen rijzen voor de instrumenterende notaris, hij deze geschillen steeds (dient)
voor te leggen aan de rechter die hem het gerechtelijk mandaat heeft verleend"
en, anderdeels, dat "(een) mandaat om na verkoop een rangregeling te openen,
enkel door de beslagrechter, op verzoekschrift van de schuldeiser, krachtens artikel 1580 van het Gerechtelijk Wetboek kan worden verleend";
Dat het onderdeel faalt naar recht;
5. Vijfde onderdeel
Overwegende dat de schuldeiser, die met toepassing van artikel 1561, eerste
lid van het Gerechtelijk Wetboek, de verdeling of de veiling van een beperkte
onverdeeldheid heeft gevorderd en verkregen, zonder dat de deelgerechtigden
om de vereffening-verdeling van de gehele onverdeeldheid hebben verzocht, en
als verrichting van de uitonverdeeldheidtreding van die beperkte onverdeeldheid
de veiling is geschied van het onroerend goed waarvan hij het onverdeelde aandeel van zijn schuldenaar in beslag heeft laten nemen, krachtens dit artikel de
uitvoering van zijn beslag kan vervolgen zonder rekening te houden met een tussen de medegerechtigden later bevolen vereffening-verdeling van een ruimere
onverdeeldheid;
Dat het onderdeel dat ervan uitgaat dat die schuldeiser zijn beslag slechts verder kan ten uitvoer brengen tot na de algehele verdeling van die later bevolen
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vereffening-verdeling, faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
13 juni 2005 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
De Bruyn.

Nr. 336
3° KAMER - 13 juni 2005

1º AUTEURSRECHT - ONVERDEELD AUTEURSRECHT - ONENIGHEID ERFGENAMEN - DERDEN - RECHTERLIJKE TOESTEMMING TOT EXPLOITATIE – REGELING.
2º AUTEURSRECHT - ONVERDEELD AUTEURSRECHT - RECHTERLIJKE
MACHTIGING TOT EXPLOITATIE – UITWERKING.
1º Uit de bepaling dat wanneer het auteursrecht onderveeld is, de uitoefening ervan bij
overeenkomst wordt geregeld en dat bij gebreke van een overeenkomst, geen van de
auteurs het recht afzonderlijk mag uitoefenen, behoudens rechterlijke beslissing in geval
van onenigheid volgt niet dat de vordering tot afzonderlijke uitoefening van het
auteursrecht moet uitgaan van één van de erfgenamen. (Art. 4 Nieuwe Auteurswet)
2º De rechter kan beslissen dat de machtiging tot afzonderlijke uitoefening van het
auteursrecht uitwerking heeft vanaf een door hem te bepalen tijdstip, dat zich ook kan
situeren op het moment van de overdracht door één van de mede-eigenaars van zijn
onverdeeld aandeel. (Art. 4, derde lid Nieuwe Auteurswet)
(R. e.a. T. RAVICO N.V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.03.0321.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 januari 2003 gewezen
door de achtste kamer van het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de eerste voorzitter van 17 mei 2005 werd deze zaak naar
de derde kamer verwezen.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
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- artikel 1 van het koninklijk besluit nummer 91 houdende regeling van de maatregelen
betreffende de bescherming van de nijverheidstekeningen en mo-dellen;
- artikelen 4, inzonderheid het eerste lid en 7, inzonderheid het derde lid van de Auteurswet van 30 juni 1994.
Aangevochten beslissing
De achtste kamer van het Hof van Beroep te Brussel verklaart in het arrest van 21 januari 2003 het hoofdberoep van eisers ontvankelijk doch ongegrond, en het incidenteel beroep van eerste verweerster ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond, doet dienvolgens het bestreden vonnis, binnen de perken van het incidenteel beroep en behalve in zoverre het de
vorderingen ontvankelijk verklaarde en de gerechtskosten begrootte, teniet, en verklaart,
opnieuw recht doende, (1) de vordering van de eisers tegen eerste verweerster volledig
ongegrond en (2) de vordering van eerste verweerster in die mate gegrond dat de eisers en
eerste verweerster, met ingang van 26 september 1994, toestemming wordt verleend om
het auteursrecht op het fopspeen met speen uit snoepgoed, bekend als "Sucette bonbon",
afzonderlijk uit te oefenen en dit fopspeen bijgevolg te produceren, te verkopen en te
commercialiseren, zelf of middels een vennootschap waarin zij, alleen of tezamen, ten
minste over de helft van de aandelen beschikken. Verder wordt de vordering van eerste
verweerster voor het overige ongegrond verklaard en worden de eisers veroordeeld tot de
gerechtskosten.
Het hof van beroep overweegt hiertoe als volgt:
"13.1. In ondergeschikte orde voert (eerste verweerster) volgend verweer aan tegen het
verwijt van inbreuk op het auteursrecht.
(Tweede verweerster) is, als erfgename van haar vader V., titularis van een onverdeeld
aandeel in het auteursrecht. Bij overeenkomst van 26 september 1994 heeft zij dat aandeel
overgedragen aan (eerste verweerster). Die overeenkomst bepaalt daarenboven dat (eerste
verweerster) toegestaan wordt de fopspenen aan te maken, te commercialiseren en te verkopen.
(Eerste verweerster) stelt vast dat er onenigheid bestaat tussen de titularissen van het
onverdeeld auteursrecht, aangezien (de eisers) er niet mee instemmen dat zij het auteursrecht uitoefent.
Zij wenst dat de rechter haar toestaat het auteursrecht uit te oefenen, en vraagt de bevestiging van de beslissing van de eerste rechter, die haar die toestemming heeft verleend,
met als wijziging dat de toestemming geldt vanaf 26 september 1994, datum van de overdracht aan haar van het onverdeeld aandeel van (tweede verweerster), in de plaats van
vanaf 15 september 1998, datum bepaald door de eerste rechter omdat op die dag de conclusie voor (eerste verweerster) werd ingediend waarin de toestemming voor het eerst
werd gevraagd.
(De eisers) vragen in hoofdorde dat die toestemming ongedaan zou worden gemaakt in
hoger beroep.
Hun stelling luidt dat de overdracht van het onverdeeld aandeel door (tweede verweerster) aan (eerste verweerster) hen niet kan worden tegengeworpen, en dat, mocht dat toch
zo zijn, (eerste verweerster) geen toestemming kan worden verleend om het auteursrecht
uit te oefenen.
13.2. Artikel 7 van de Auteurswet bepaalt dat de rechten bedoeld in artikel 1 na het
overlijden van de auteur worden uitgeoefend door zijn erfgenamen of legatarissen. Artikel
7, derde lid, bepaalt dat bij onenigheid de regeling van artikel 4 geldt.
Artikel 4 van de Auteurswet bepaalt:
Wanneer het auteursrecht onverdeeld is, wordt de uitoefening ervan bij overeenkomst
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geregeld. Bij gebreke van een overeenkomst mag geen van de auteurs het recht afzonderlijk uitoefenen, behoudens rechterlijke beslissing in geval van onenigheid.
Een erfgenaam, die een onverdeeld aandeel in het auteursrecht bezit, mag, al wordt tussen de erfgenamen of legatarissen geen overeenstemming bereikt, het auteursrecht dus afzonderlijk uitoefenen, indien de rechter hem daartoe machtigt.
In de voorliggende zaak wenste één van de erfgenamen, (tweede verweerster), het auteursrecht niet zelf afzonderlijk uit te oefenen, maar te laten uitoefenen door (eerste verweerster).
Toestemming verlenen aan (eerste verweerster) om het auteursrecht afzonderlijk uit te
oefenen valt samen met het verlenen van toestemming aan (tweede verweerster) om het
auteursrecht te laten uitoefenen door (eerste verweerster).
Er bestaat onenigheid tussen de rechthebbenden van het auteursrecht nopens de vraag
of (eerste verweerster) het auteursrecht alleen mag (laten) uitoefenen door suikergoeden
fopspenen aan te maken en te verkopen. Blijkens de overeenkomst van 26 september
1994, en de vrijwillige tussenkomst van (tweede verweerster) voor de eerste rechter,
waarbij zij de vordering wegens inbreuk op auteursrecht door (eerste verweerster) betwistte, gaat (tweede verweerster) akkoord. (De eisers) verzetten zich er echter tegen. Bij
toepassing van artikel 4, eerste lid van de Auteurswet komt het aan de rechter toe te beslissen.
13.3. Het beantwoordt aan de wil van één van de erfgenamen, (tweede verweerster), dat
(eerste verweerster) toestemming bekomt om het auteursrecht op het fopspeen alleen uit te
oefenen.
In dit specifieke geval bestaat de uitoefening van het auteursrecht in het produceren en
verdelen van fopspenen uit suikergoed. Het enige alternatief van de samenwerking van
alle rechthebbenden is de afzonderlijke exploitatie door elke rechthebbende, al dan niet
met samenwerking tussen die rechthebbenden die met elkaar wel een samenwerkingsovereenkomst hebben kunnen sluiten. Nu samenwerking tussen alle rechthebbenden niet mogelijk blijkt, is er geen reden om de voorkeur te geven aan (de eisers) boven (eerste verweerster).
(De eisers) kunnen dan ook niet worden gevolgd in hun stelling dat het niet billijk zou
zijn om (eerste verweerster) het recht op afzonderlijke exploitatie toe te kennen. Zijzelf
hebben van de eerste rechter immers ook het recht bekomen om het auteursrecht zonder
(tweede of eerste verweerster) uit te oefenen, en er is geen doorslaggevend motief om hen
een voorkeursbehandeling te geven.
(De eisers) doen gelden dat (eerste verweerster) in het verleden nooit fabrikant, doch
slechts distributeur is geweest, dat zij nooit heeft geïnvesteerd om de exploitatie van het
fopspeen te verbeteren, en dat haar producten niet de kwaliteitseisen bereiken die hun vader had gesteld.
Indien deze feitelijke gegevens met de werkelijkheid overeenstemmen wegen zij echter
niet op tegen de omstandigheid dat (eerste verweerster) haar recht verkregen heeft van
(tweede verweerster), die een volwaardig lid van de familie R. is. Overigens kan de eventuele concurrentiële achterstand van (eerste verweerster) alleen in het voordeel van (de eisers) strekken.
Ten slotte verwijzen (de eisers) nog naar de houding van (eerste verweerster) in de gerechtelijke procedures. Een moreel oordeel over de gespannen relatie tussen partijen zou
echter geen gepast middel zijn om in billijkheid te oordelen over de uitoefening van het
auteursrecht.
13.4. Dezelfde redenen die de beslissing staven partijen het recht te verlenen het auteursrecht afzonderlijk uit te oefenen, leiden ertoe (de eisers) geen vergoeding toe te ken-
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nen gelijk aan een gedeelte van de winst die door (eerste verweerster) op de exploitatie
van de fopspenen wordt verwezenlijkt, zoals zij in uiterst ondergeschikte orde vorderen.
13.5. Uitspraak doende krachtens artikel 4, eerste lid Auteurswet, heeft de eerste rechter
als volgt beslist:
'Zegt voor recht dat elk van de mede-eigenaars van het onverdeeld auteursrecht op de
'Sucette bonbon' toelating heeft om deze auteursrechten uit te oefenen voor eigen rekening
of via een vennootschap waarbij hij alleen of samen met andere medeëigenaars over de
meerderheid van de aandelen beschikt, en dit vanaf 15 september 1998'.
De beslissing van de eerste rechter, volgens dewelke (eerste verweerster) het auteursrecht mag uitoefenen, wordt in hoger beroep bevestigd doch niet in identieke bewoordingen.
De eerste rechter maakte het onderscheid tussen de overdracht van het onverdeeld aandeel door (de tweede verweerster) aan (de eerste verweerster), waardoor (eerste verweerster) mede-eigenaar zou zijn geworden, enerzijds, en vervolgens de toestemming aan (de
eerste verweerster) om het auteursrecht uit te oefenen, anderzijds. De uitdrukking 'medeeigenaars' in het aangehaalde dispositief omvat dan ook (eerste verweerster).
In dit arrest wordt de vraag of de overdracht van het onverdeeld aandeel aan (de eisers)
kan worden tegengeworpen echter niet gescheiden behandeld, en sluit de toestemming aan
(de eerste verweerster) tot uitoefening van het auteursrecht de goedkeuring in, eveneens
bij toepassing van artikel 4, eerste lid Auteurswet, van de overeenkomst van 26 september
1994, waarbij (tweede verweerster) toestemming tot exploitatie verleent aan (de eerste
verweerster).
De toestemming dient dan ook te worden geherformuleerd zoals hierna in het beschikkende gedeelte wordt weergegeven.
13.6. Er blijft dan nog de vraag vanaf welk ogenblik de rechterlijke toestemming geldt.
De draagwijdte ervan hoeft niet beperkt te blijven tot de periode die aanvangt op het
ogenblik waarop de toestemming werd gevraagd, namelijk bij de indiening van de conclusie voor (eerste verweerster) ter griffie van de eerste rechter op 15 september 1998. Zelfs
indien zou worden aangenomen dat de toestemming niet kan gelden voor de periode die
het instellen van de vordering voorafgaat, zou de aanvangsdatum 27 december 1996 zijn,
datum waarop de gedinginleidende dagvaarding werd betekend. Het verzoek van (eerste
verweerster) om toestemming is hier immers geen vordering, maar een verweermiddel tegen de vordering van onder meer (de eisers).
De beslissing van de eerste rechter kan dus niet behouden blijven.
Er is evenwel geen reden om de toestemming slechts te doen ingaan op de datum van
inleiding van de gerechtelijke procedure.
Artikel 4, eerste lid van de Auteurswet kent de rechter een ruime discretionaire beoordelingsmacht toe om maatregelen te treffen inzake de uitoefening van het auteursrecht. In
voorliggend geval wordt aan (de eerste verweerster) een recht verleend dat zij tevoren niet
bezat, namelijk de afzonderlijke uitoefening van het auteursrecht. Die beslissing is constitutief en heeft uitwerking vanaf het ogenblik waarop de rechter het krachtens dezelfde discretionaire beoordelingsmacht wenselijk acht.
Het motief dat de rechterlijke toestemming steunt is de instemming van (de tweede verweerster) om (de eerste verweerster) het fopspeen te laten exploiteren. Deze werd verleend bij het sluiten van de overeenkomst van 26 september 1994.
Het zou dan ook ongerijmd zijn (eerste verweerster) het recht op exploitatie tussen 26
september 1994 en 27 december 1996 (of 15 september 1998) te ontzeggen.
(Eerste verweerster) hoeft niet te worden gesanctioneerd voor het feit dat zij de toe-
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stemming niet voorafgaandelijk heeft gevraagd. Het enige gevolg daarvan behoort te zijn
dat zij het risico heeft gelopen de rechterlijke toestemming niet te zullen bekomen.
Het incidenteel beroep van (eerste verweerster) is op dit punt gegrond. De toestemming
gaat in vanaf 26 september 1994.
14. De eerste rechter heeft de vordering van (de eisers) tot veroordeling van (eerste verweerster) tot betaling van een schadevergoeding gedeeltelijk, tot beloop van de som van
400.000 BEF (thans 9.915,74 euro) gegrond bevonden, op grond van de overweging dat
zij inbreuk op hun auteursrecht had begaan tot 15 september 1998, datum waarop de eerste rechter zijn toestemming had doen aanvangen.
Nu de toestemming ingaat op 26 september 1994, kan (eerste verweerster) geen inbreuk
meer worden verweten, en moet de vordering van (de eisers) tot betaling van schadevergoeding worden verworpen.
Het incidenteel beroep is op dit punt eveneens gegrond.
Het hoofdberoep van (de eisers), dat ertoe strekte een hogere schadevergoeding te bekomen, is ongegrond. Hetzelfde geldt voor de door (de eisers) gevorderde maatregelen om
inbreuk in de toekomst te horen verbieden.
15. (...).
16. De eerste rechter heeft (eerste verweerster) veroordeeld tot betaling aan onder meer
(de eisers) van de kosten van het beslag inzake namaak, inclusief erelonen en kosten van
de aangestelde deskundige.
Ingevolge de beslissing van dit arrest kan (eerste verweerster) echter geen inbreuk op
het auteursrecht verweten worden. Niet zij maar de beslagleggende partijen zijn dan ook
tot betaling van die kosten en erelonen gehouden.
De beslissing van de eerste rechter kan echter alleen jegens (de eisers) ongedaan gemaakt worden aangezien de andere partij jegens dewelke (eerste verweerster) tot betaling
werd veroordeeld, namelijk de curator van het faillissement van Candyplast, oorspronkelijke vierde eiser, niet aanwezig is in de appèlprocedure".
Grieven
Het hof van beroep stelde vast dat in toepassing van artikel 1 van het koninklijk besluit
nummer 91 van 29 januari 1935 houdende regeling van de maatregelen betreffende de bescherming van de nijverheidstekeningen en -modellen, de wet op het auteursrecht van toepassing was op onderhavige zaak.
Artikel 7 van de Auteurswet van 30 juni 1994 bepaalt dat de rechten bedoeld in artikel
1, §1 van dezelfde wet na het overlijden van de auteur worden uitgeoefend door zijn erfgenamen of legatarissen (tenzij de auteur ze aan een bepaald persoon heeft toegekend, wat
in dezen niet wordt vastgesteld) en dat bij onenigheid de regeling van artikel 4 geldt.
Artikel 4, eerste lid van de Auteurswet bepaalt dat wanneer het auteursrecht onverdeeld
is, de uitoefening ervan bij overeenkomst wordt geregeld en dat bij gebreke van een overeenkomst geen van de auteurs het recht afzonderlijk mag uitoefenen, behoudens rechterlijke beslissing in geval van onenigheid.
De uitoefening van onverdeelde auteursrechten (zoals de overdracht of exploitatie ervan) kan aldus in principe slechts geschieden op een unanieme basis, op welk principe artikel 4, eerste lid van de Auteurswet één uitzondering voorziet, met name de tussenkomst
van een rechterlijke beslissing in geval van onenigheid. Het is met andere woorden slechts
wanneer tussen de partijen geen unanimiteit kan worden gevonden, in geval van onenigheid, dat de rechter beslist.
Zoals door het hof van beroep beaamd, mag een erfgenaam, die een onverdeeld aandeel
in het auteursrecht bezit, bijgevolg het auteursrecht afzonderlijk uitoefenen, indien de
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rechter hem daartoe machtigt, ook al wordt tussen de erfgenamen of legatarissen geen
overeenstemming bereikt.
In dezen moet worden aanvaard dat toestemming verlenen aan eerste verweerster om
het auteursrecht afzonderlijk uit te oefenen samenvalt met het verlenen van toestemming
aan de tweede verweerster om het auteursrecht te laten uitoefenen door eerste verweerster.
Daaruit volgt dat (i) de rechterlijke machtiging dient aangevraagd te worden door de betrokken mede-erfgenaam (tweede verweerster) en niet door de derde begunstigde (eerste
verweerster) omdat deze per hypothese voor de rechterlijke uitspraak nog niet over de
vereiste toestemming kan beschikken en (ii) dat door de derde begunstigde, wiens exploitatierechten van de onverdeelde auteursrechten ten gevolge van een niet bij unanieme beslissing genomen overdracht ter discussie staat, moet gewacht worden tot aan de rechterlijke uitspraak om enige rechten te mogen uitoefenen.
In casu dient vastgesteld dat alleen eerste verweerster om rechterlijke machtiging heeft
gevraagd en niet tweede verweerster, die zich ertoe beperkt heeft bij verzoekschrift van 27
september 1997 vrijwillig tussen te komen om de vorderingen van de eisers ongegrond te
horen verklaren. Niettemin verklaart het hof van beroep de vordering van de eerste verweerster in die mate gegrond dat de eisers en de eerste verweerster, met ingang van 26
september 1994, toestemming wordt verleend om het auteursrecht op het betrokken fopspeen afzonderlijk uit te oefenen en dit fopspeen bijgevolg te produceren, te verkopen en
te commercialiseren, zelf of middels een vennootschap waarin zij, alleen of tezamen, ten
minste over de helft van de aandelen beschikken.
Uiteindelijk geven de appèlrechters derhalve, het weze impliciet doch onmiskenbaar,
zowel aan de eisers als aan de tweede verweerster de mogelijkheid alleen op te treden, zodat, gelet op de overeenkomst van 26 september 1994 tussen tweede en eerste verweersters, toestemming wordt gegeven aan eerste verweerster om het auteursrecht afzonderlijk
uit te oefenen. Uit de samenlezing van de artikelen 4 en 7 van de Auteurswet volgt echter
dat artikel 4 van de Auteurswet enkel kan worden toegepast bij onenigheid tussen de "erfgenamen" inzake de uitoefening van de onverdeelde auteursrechten, en niet bij onenigheid
tussen de "erfgenamen" en de partij aan wie desgevallend het onverdeelde aandeel wordt
overgedragen (in casu eerste verweerster), zodat artikel 4 van de Auteurswet enkel kan
worden toegepast op verzoek van één der erfgenamen en niet door de derde-begunstigde
en via bovengenoemde (impliciete) tussenstap via de tweede verweerster.
Aangezien er onenigheid werd vastgesteld tussen de rechthebbenden van het auteursrecht nopens de vraag of de eerste verweerster het auteursrecht alleen mag (laten) uitoefenen door suikergoeden fopspenen aan te maken en te verkopen, waarmede de tweede verweerster akkoord gaat doch waartegen de eisers zich verzetten, kwam het overeenkomstig
artikel 4, eerste lid van de Auteurswet aan de rechter toe te beslissen.
Niettegenstaande artikel 4, eerste lid van de Auteurswet de rechter een ruime discretionaire beoordelingsmacht toekent om maatregelen te treffen inzake de uitoefening van het
auteursrecht (zie bijvoorbeeld de in het derde lid van hetzelfde artikel niet-limitatief opgesomde mogelijkheden), moet, wanneer de in artikel 4 van de Auteurswet bedoelde rechterlijke beslissing in geval van onenigheid moet worden genomen, het verzoek tot zelfstandige exploitatie van het auteursrecht uitgaan van de erfgenamen zelve en niet van de
hypothetische derde-begunstigde. Vervolgens moet worden gewacht op de beslissing die
de uitoefening van de onverdeelde auteursrechten regelt om te kunnen afwijken van de in
principe vereiste unanimiteit inzake onverdeelde auteursrechten.
De oplossing van de rechter kan derhalve slechts genomen worden op verzoek van de
betrokken erfgenaam die het auteursrecht afzonderlijk wenst te exploiteren en kan slechts
gevolgen hebben vanaf de datum van zijn beslissing. Met andere woorden: aan de in artikel 4 van de Auteurswet voorziene "rechterlijke beslissing in geval van onenigheid" kan

1310

HOF VAN CASSATIE

13.6.05 - Nr. 336

geen retroactieve werking worden toegekend.
Bijgevolg kon de rechterlijke beslissing houdende machtiging aan de eerste verweerster
tot afzonderlijke exploitatie van het onverdeeld auteursrecht niet verleend worden aangezien de tweede verweerster hierom nooit verzocht heeft. En zelfs indien dergelijke beslissing op rechtsgeldige wijze kon verleend worden zonder uitdrukkelijk verzoek daartoe
vanwege de tweede verweerster, kon enkel vanaf de rechterlijke beslissing aan de eisers
en de tweede verweerster de mogelijkheid worden gegeven alleen op te treden met betrekking tot de betrokken onverdeelde auteursrechten, waarna de tweede verweerster deze
rechten eventueel kan overdragen aan de eerste verweerster. In het andere geval zou het,
wat in casu uiteindelijk het resultaat van het bestreden arrest is, mogelijk zijn dat onverdeelde erfgenamen zonder medeweten van de andere erfgenamen hun rechten verkopen,
welke handeling dan achteraf zou kunnen worden bekrachtigd op vraag van een partij
waarvan nu precies betwist wordt dat zij op rechtsgeldige wijze auteursrechten verkreeg.
Dit is in strijd zowel met de letter als met de geest van artikel 4 van de Auteurswet dat
specifiek bedoeld is om geschillen tussen mede-erfgenamen te regelen. Artikel 4 kan niet
tot gevolg hebben dat derden gebruik maken van deze mogelijkheid en zodoende de onwetende erfgenamen met een voldongen feit confronteren.
Hierbij weze bemerkt dat ofschoon de rechter over een ruime discretionaire beoordelingsmacht beschikt wat betreft de maatregelen die hij kan nemen, er geen dergelijke ruime discretionaire beoordelingsmacht bestaat met betrekking tot de persoon die om dergelijke maatregelen kan vragen alsmede het moment waarop hij deze maatregelen kan laten
ingaan.
Door slechts op verzoek van de eerste verweerster en bij afwezigheid van dergelijk verzoek door de tweede verweerster te oordelen dat de afzonderlijke uitoefening van het auteursrecht uitwerking heeft vanaf het ogenblik waarop de rechter het krachtens zijn discretionaire beoordelingsmacht wenselijk acht, in onderhavige zaak inzonderheid de bij het
sluiten van de overeenkomst van 26 september 1994 verleende instemming van tweede
verweerster om eerste verweerster het fopspeen te laten exploiteren, waarna de vordering
van de eerste verweerster in die mate gegrond wordt verklaard dat aan de eisers en de eerste verweerster, met ingang van 26 september 1994, toestemming wordt verleend om het
auteursrecht op het fopspeen met speen uit snoepgoed, bekend als "Sucette bonbon", afzonderlijk uit te oefenen en dit fopspeen bijgevolg te produceren, te verkopen en te commercialiseren, zelf of middels een vennootschap waarin zij, alleen of tezamen, ten minste
over de helft van de aandelen beschikken, zodat aan de in artikel 4 van de auteurswet
voorziene "rechterlijke beslissing in geval van onenigheid" een retroactieve werking
wordt toegekend, is de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg aldus niet wettig verantwoord.
Minstens kan de rechterlijke beslissing slechts van toepassing worden verklaard vanaf
het ogenblik dat werd gevorderd maatregelen te treffen inzake de uitoefening van het auteursrecht, in casu het moment waarop de toestemming werd gevraagd bij de indiening
van de conclusie voor de eerste verweerster op 15 september 1998, in ondergeschikte orde
op de datum van inleiding van de gerechtelijke procedure, doch alleszins niet vanaf 26
september 1994.
Het hof (van beroep) schendt aldus alle in de aanhef van het middel vermelde wetsbepalingen, enerzijds door artikel 4 van de Auteurswet toe te passen op verzoek van een derde-begunstigde (de eerste verweerster), terwijl de tweede verweerster geen dergelijk verzoek had gedaan, en anderzijds door aan de in artikel 4 van de Auteurswet voorziene "gerechtelijke beslissing in geval van onenigheid" een retroactieve werking toe te kennen.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het middel in zoverre het niet aangeeft hoe en waardoor het

Nr. 336 - 13.6.05

HOF VAN CASSATIE

1311

arrest artikel 1 van het koninklijk besluit van 29 januari 1935 houdende regeling
van de maatregelen betreffende de bescherming van de nijverheids-tekeningen
en -modellen schendt, niet ontvankelijk is;
Overwegende voorts dat overeenkomstig artikel 7, eerste lid van de wet van 30
juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, na het overlijden
van de auteur, de rechten bedoeld in artikel 1, §1 van die wet, tijdens de duur van
de bescherming van het auteursrecht, worden uitgeoefend door zijn erfgenamen
of legatarissen, tenzij de auteur ze aan een bepaald persoon heeft toegekend, met
inachtneming van het wettelijk voorbehouden erfdeel dat aan de erfgenamen toekomt;
Dat overeenkomstig artikel 7, derde lid van dezelfde wet, bij onenig-heid de
regeling van artikel 4 geldt;
Overwegende dat artikel 4, eerste lid van voormelde wet bepaalt dat wanneer
het auteursrecht onverdeeld is, de uitoefening ervan bij overeenkomst wordt geregeld en dat, bij gebreke van een overeenkomst, geen van de auteurs het recht
afzonderlijk mag uitoefenen, behoudens rechterlijke beslissing in geval van onenigheid;
Dat uit deze bepaling niet volgt dat de vordering tot afzonderlijke uitoefening
van het auteursrecht moet uitgaan van één van de erfgenamen;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende verder dat artikel 4, derde lid van de Auteurswet bepaalt dat een
rechter ten allen tijde de machtiging tot publicatie van het werk afhankelijk kan
stellen van de maatregelen die hij nuttig acht en dat hij, op verzoek van de auteur
die zich tegen de publicatie verzet, kan beslissen dat deze niet zal delen in de
kosten en baten van de exploitatie of dat zijn naam niet op het werk zal voorkomen;
Dat uit deze niet-limitatieve opsomming en uit de wetsgeschiedenis van die
bepaling blijkt dat de rechter die beslist over de machtiging tot exploitatie van
het werk, beschikt over een ruime beoordelingsbevoegdheid aangaande de draagwijdte, de modaliteiten en de voorwaarden van de exploitatie van de auteursrechten;
Dat hieruit volgt dat de rechter kan beslissen dat de machtiging tot afzonderlijke uitoefening van het auteursrecht uitwerking heeft vanaf een door hem te bepalen tijdstip, dat zich ook kan situeren op het moment van de overdracht door één
van de mede-eigenaren van zijn onverdeeld aandeel;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
13 juni 2005 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –
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Advocaten: mrs. Geinger en Simont.

Nr. 337
3° KAMER - 13 juni 2005

1º OVEREENKOMST — BESTANDDELEN — VOORWERP - BEPAALD VOORWERP BEPAALD EN BEPAALBAAR VOORWERP – BEGRIP.
2º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM —
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - VOORWERP - BEPAALD VOORWERP - BEPAALD EN BEPAALBAAR
VOORWERP – BEGRIP.
1º en 2° Voor de geldigheid van een overeenkomst is onder meer vereist dat een bepaald
voorwerp de inhoud van de verbintenis vormt en dat dit voorwerp bepaald of althans
bepaalbaar is. Het voorwerp is bepaalbaar als de overeenkomst objectieve elementen
bevat waardoor het kan worden bepaald zonder dat een nieuw akkoord tussen partijen
nodig is1. (Artt. 1108 en 1199 B.W.)
(B. T. PROMOTIE BINNENVAART VLAANDEREN v.z.w.)

ARREST

(A.R. S.04.0109.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 januari 2004 gewezen
door het Arbeidshof te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1101, 1108, 1126 en 1129 van het Burgerlijk Wetboek;
- voor zoveel als nodig, de artikelen 1134, 1142, 1146 en 1149 van het Burgerlijk Wetboek.
Bestreden beslissing
Het arbeidshof stelt vast (arrest p. 5, VI, nr. 1, tweede alinea) dat in de schriftelijke arbeidsovereenkomst van 31 mei 1996 waarmee eiser als bediende in dienst trad van verweerster, een artikel 11 was opgenomen dat als volgt luidde:
"Onderhavige overeenkomst is onderworpen aan volgende bijzondere bepaling:
1. voor ziekte, invaliditeit, arbeidsongevallen en pensioen sluit de werkgever een
groepsverzekering af ten voordele van de werknemer waarvan kopie als bijlage. De verzekering voor hospitalisatiekosten kan door de werknemer worden aangegaan voor eigen rekening".
1 Cass., 21 feb. 1991, A.R. 8968, nr. 339; 10 okt. 2003, A.R. C.02.0486.F, nr. 488.
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Het arbeidshof oordeelt dienaangaande dat verweerster "zich in de arbeidsovereenkomst onvoorwaardelijk ertoe verbonden heeft aan de heer Beets het voordeel toe te kennen van de verzekeringen waarvan sprake in artikel 11" (arrest p. 7, eerste alinea).
Het arbeidshof verklaart niettemin eisers vordering tot het bekomen van een schadevergoeding wegens het niet nakomen van deze verplichting, ontvankelijk doch ongegrond en
staaft deze beslissing met volgende motieven (arrest pp. 7-8 en 9):
"Luidens artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek is voor de geldigheid van de overeenkomst vereist dat aan vier voorwaarden is voldaan, met name een geldige toestemming, de bekwaamheid tot contracteren, een bepaald of bepaalbaar voorwerp en een geldige oorzaak.
Artikel 1126 van dit wetboek vereist dat ieder contract tot voorwerp heeft iets dat een
partij zich verbindt te geven of te doen of niet te doen.
Artikel 1129 van dit wetboek stelt dat de verbintenis een zaak tot voorwerp moet hebben die ten minste ten aanzien van haar soort bepaald is. De hoeveelheid van de zaak mag
onzeker zijn, mits deze hoeveelheid nader bepaald kan worden. In deze heeft de VZW
zich in de arbeidsovereenkomst van 31 mei 1996 ertoe verbonden een verzekering te sluiten voor ziekte, invaliditeit, arbeidsongevallen en pensioen ten voordele van de heer
Beets.
Naar het oordeel van het (arbeidshof) is het voorwerp van een verbintenis bepaalbaar
wanneer het contract objectieve elementen bevat waardoor het kan worden vastgesteld,
zonder dat een nieuw akkoord tussen partijen nodig is (...).
Dit is in casu echter niet het geval.
Hoewel de aard van het voorwerp van de verbintenis duidelijk bepaalbaar is, namelijk
een bepaald soort verzekering, is de juiste omvang ervan niet bepaalbaar. Met uitsluiting
van de arbeidsongevallenverzekering, waarvan de omvang van de minimale dekking bepaalbaar is aan de hand van de wettelijke bepalingen ter zake (en die overigens wettelijk
verplicht is), zijn er in de tussen de partijen gesloten overeenkomst in het geheel geen objectieve gegevens voorhanden aan de hand waarvan de omvang en de draagwijdte van de
dekking van de ziekteverzekering, de invaliditeitsverzekering en de pensioenverzekering
had kunnen vastgesteld worden ten tijde van het aangaan van de verbintenis tot het sluiten
van de betreffende verzekeringen.
Het is immers onmogelijk om aan de hand van de overeenkomst aan te wijzen welke risico's juist gedekt zouden zijn en ten beloop van welke bedragen, vanaf welk ogenblik de
dekking van de verzekeringen zou ingaan (eventuele wachttijd), hoelang en onder welke
voorwaarden de begunstigde zou kunnen genieten van de dekking, of de begunstigde al
dan niet zélf een deel van de premie zou moeten betalen, enz..
Het (arbeidshof) is van oordeel dat, nu de overeenkomst tussen de partijen zélf de objectieve elementen moet bevatten aan de hand waarvan het voorwerp moet kunnen bepaald worden, terwijl zulks in casu niet het geval is, het voorwerp van de verbintenis van
de VZW niet bepaalbaar en derhalve nietig is.
Uit wat voorafgaat volgt dat het voorwerp van de verbintenis van de VZW zoals voorzien in artikel 11 van de arbeidsovereenkomst niet bepaald noch bepaalbaar is, zodat dit
artikel 11 nietig is.
Daaruit volgt dat de eerste rechters ten onrechte de VZW hebben veroordeeld tot betaling van vergoedingen die gesteund zijn op de niet naleving door de VZW van een bepaling van de overeenkomst die nietig is.
Het niet uitvoeren door een partij van een verbintenis die steunt op een nietige overeenkomst, kan niet leiden tot diens contractuele aansprakelijkheid en uiteraard evenmin tot
diens gehoudenheid om schadevergoeding te betalen.
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(...)
Het hoger beroep van de heer Beets is ongegrond en het hoger beroep van de VZW, is
gegrond in de mate zoals hierna bepaald in het beschikkend gedeelte van dit arrest".
Grieven
Luidens artikel 1101 van het Burgerlijk Wetboek is een contract een overeenkomst
waarbij één of meer personen zich jegens één of meer anderen verbinden iets te geven, te
doen of niet te doen.
Artikel 1108 van het Burgerlijk wetboek bepaalt dat voor de geldigheid van een overeenkomst onder meer vereist wordt dat de verbintenis een bepaald voorwerp heeft.
Onder de hoofding "voorwerp en inhoud van de contracten", bepaalt artikel 1126 van
het Burgerlijk wetboek dat ieder contract tot voorwerp heeft iets dat een partij zich verbindt te geven, of dat een partij zich verbindt te doen of niet te doen.
Verder preciseert artikel 1129 van hetzelfde wetboek dat de verbintenis een zaak tot
voorwerp moet hebben die ten minste ten aanzien van haar soort bepaald is, terwijl de
hoeveelheid van de zaak onzeker mag zijn, voor zover deze hoeveelheid nader bepaald
kan worden.
Te dezen bepaalde de tussen de partijen op 31 mei 1996 gesloten arbeidsovereenkomst
in artikel 11, zoals door het arbeidshof zelf uitdrukkelijk vastgesteld (arrest p. 5):
"Onderhavige overeenkomst is onderworpen aan volgende bijzondere bepaling:
1. voor ziekte, invaliditeit, arbeidsongevallen en pensioen sluit de werkgever een
groepsverzekering af ten voordele van de werknemer waarvan kopie als bijlage. De verzekering voor hospitalisatiekosten kan door de werknemer worden aangegaan voor eigen rekening".
Aldus werd niet alleen bepaald ten laste van wie een verbintenis werd gecreëerd (de
werkgever sluit...), ten voordele van wie deze verbintenis zou gelden (ten voordele van de
werknemer), doch ook wat het voorwerp van deze verbintenis was (een groepsverzekering
sluiten) en werd dit voorwerp nader omschreven (inzake ziekte, invaliditeit, arbeidsongevallen en pensioen). Aldus werd aan verweerster de verbintenis opgelegd ten voordele van
eiser een groepsverzekering te sluiten betreffende de nader genoemde risico's.
Bijgevolg bevat de overeenkomst tussen de partijen zelf de objectieve elementen aan de
hand waarvan het voorwerp van de overeenkomst kan bepaald worden.
Ten onrechte wijst het arbeidshof erop dat geen objectieve gegevens zouden voorhanden zijn, ten tijde van het aangaan van de verbintenis tot het sluiten van de betreffende
verzekeringen, betreffende de omvang en de draag-wijdte van de dekking van de ziekteverzekering, de invaliditeitsverzekering en de pensioenverzekering.
Met betrekking tot de arbeidsongevallenverzekering aanvaardt het arbeidshof dat "de
minimale dekking bepaalbaar is aan de hand van de wettelijke bepalingen terzake" (arrest
p. 8, derde alinea).
Niet alleen bevat de wettelijke regelgeving inzake ziekte en arbeidsongeschiktheid (invaliditeit) en inzake pensioenen, net zoals de arbeidsongevallenwetgeving waarnaar het
arbeidshof verwijst, minimale beschermingsregels ten voordele van de sociaal verzekerde,
zodat de aanvullende groepsverzekering noodzakelijkerwijze betrekking moet hebben op
bijkomende voordelen. Bovendien wordt voor het bepaalbaar karakter van een verbintenis
(lastens de werkgever) tot het sluiten van een verzekering (ten voordele van de werknemer) niet vereist dat daarin reeds precies zou omschreven worden welke risico's juist gedekt moeten worden, tot beloop van welke bedragen, vanaf welk ogenblik, hoelang en onder welke voorwaarden.
Deze bijkomende preciseringen zijn weliswaar relevant ter bepaling van de geldigheid
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van de verzekeringsovereenkomst zelf (tussen de werkgever en de verzekeraar), doch
kunnen niet betrokken worden in de beoordeling van de bepaalbaarheid van de hieraan
voorafgaande verbintenis ten aanzien van de begunstigde, tot het sluiten van een welbepaalde verzekering.
Hieraan wordt geen afbreuk gedaan door de vaststelling dat steeds de toestemming van
de derde begunstigde of mede-verzekeringsnemer vereist zou geweest zijn bij het aangaan
van de betreffende verzekeringsovereenkomsten.
Aldus kon het arbeidshof niet wettig oordelen dat "het voorwerp van de verbintenis van
de VZW, zoals voorzien in artikel 11 van de arbeidsovereen-komst niet bepaald noch bepaalbaar is, zodat artikel 11 nietig is" (arrest p. 9, tweede alinea) en schendt het dienvolgens de artikelen 1101, 1108, 1126 en 1129 van het Burgerlijk wetboek). Het arbeidshof
kon bijgevolg evenmin wettig oordelen dat eiser niet gerechtigd was op schadevergoeding
wegens het niet nakomen, door verweerster, van haar in artikel 11 van de arbeidsovereenkomst omschreven verbintenis tot het sluiten van een groepsverzekering inzake arbeidsongevallen, ziekte, invaliditeit en pensioen ten gunste van eiser (schending van de artikelen
1134, 1142, 1146 en 1149 van het Burgerlijk wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, naar luid van artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek, voor
de geldigheid van een overeenkomst, onder meer, vereist is dat een bepaald
voorwerp de inhoud van de verbintenis vormt;
Dat, overeenkomstig artikel 1129 van hetzelfde wetboek, dit voorwerp bepaald
of bepaalbaar moet zijn;
Dat het voorwerp bepaalbaar is, als de overeenkomst objectieve elementen bevat waardoor het kan worden bepaald zonder dat een nieuw akkoord tussen de
partijen nodig is;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat:
1. in de arbeidsovereenkomst tussen de partijen werd bedongen: "Onderhavige
overeenkomst is onderworpen aan volgende bijzondere bepaling: 1. voor ziekte,
invaliditeit, arbeidsongevallen en pensioen, sluit de werkgever (verweerster) een
groepsverzekering af ten voordele van de werknemer (eiser) waarvan kopie als
bijlage";
2. er geen bijlage bij de overeenkomst was gevoegd en verweerster geen dergelijke verzekering heeft afgesloten;
3. niet blijkt dat partijen zijn overeengekomen dat verweerster de inhoud en de
draagwijdte van de verbintenis tot het sluiten van de betreffende verzekering kon
bepalen;
Dat de appèlrechters oordelen dat het onmogelijk is om aan de hand van de
overeenkomst aan te wijzen met betrekking tot ziekte, invaliditeit en pensioen,
welke risico's juist gedekt zouden zijn en ten beloop van welke bedragen, vanaf
welk ogenblik de dekking van de verzekeringen zouden ingaan na een eventuele
wachttijd, hoelang en onder welke voorwaarden de begunstigde zou kunnen genieten van de dekking dan wel of deze laatste al dan niet zelf een deel van de
premie zou moeten betalen;
Dat de appèlrechters door op grond hiervan te oordelen dat de overeenkomst
zelf onvoldoende objectieve elementen bevat om het voorwerp van de verbinte-
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nis van verweerster te bepalen zodat zij nietig is, hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
13 juni 2005 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 338
VERENIGDE KAMERS - 14 juni 2005

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID POLITIERECHTBANK - VERKEERSONGEVAL – BEGRIP.
2º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING —
BURGERLIJKE PARTIJ - BESLISSING TOT ONBEVOEGDVERKLARING - VERNIETIGING OP DE
CIVIELRECHTELIJKE VORDERING - VERNIETIGING OP DE STRAFVORDERING.
1º Een ongeval waarbij middelen van vervoer te land betrokken zijn en dat zich heeft
voorgedaan op een niet openbaar terrein dat evenwel openstaat voor een bepaald aantal
personen, zoals een gesloten omloop voor sportwedstrijden of sportcompetities met
dergelijke vervoermiddelen die toegankelijk zijn voor het publiek, is een verkeersongeval
in de zin van artikel 138, 6°bis Strafvordering waarvan de politierechtbank kennis neemt1.
2º De vernietiging van de beslissing op de door de burgerlijke partij tegen de beklaagde
ingestelde civielrechtelijke vordering brengt de vernietiging mee van de beslissing op de
tegen de beklaagde ingestelde strafvordering waarbij de rechter zich onbevoegd
verklaarde om kennis te nemen van die vorderingen2.
(V. e.a. T. V.)

ARREST

(A.R. P.04.1596.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 15 oktober 2004 in hoger beroep door de Correctionele Rechtbank te Kortrijk gewezen op verwijzing ingevolge arrest van het Hof van 25 mei 2004.
1 Cass., 20 okt. 1998, A.R. P.97.0851.F, nr. 447; 3 nov. 1998, A.R. P.96.0916.N, nr. 473; 24 maart
1999, A.R. P.97.1357.F, nr. 174; 16 juni 1999, A.R. P.98.1528.F, nr. 364; 26 sept. 2001, A.R.
P.01.0883.F, nr. 498; 27 aug. 2002, A.R. C.02.0386.F, nr. 414; Cass., 25 mei 2004, A.R.
P.04.0193.N, nr. 282.
2 Zie Cass., 9 dec. 1997; A.R. P.96.0448.N, nr. 543; Cass., 25 mei 2004, A.R. P.04.0193.N, nr. 282;
R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Kluwer uitgevers, Mechelen, 2003, nr. 2968.
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II. Rechtspleging voor het Hof
De zaak wordt voor de verenigde kamers van het Hof gebracht bij toepassing
van artikel 1119 Gerechtelijk Wetboek.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Feitelijke gegevens en voorgaande rechtspleging
Uit de stukken van de rechtspleging, meer bepaald het vonnis van de Politierechtbank te Brugge van 3 december 2002, blijkt dat de zaak een ongeval betreft
te Damme op 27 juli 2001 tijdens een motorcrosswedstrijd op een afgesloten en
beveiligde omloop. De motorfiets van verweerder ging uit een bocht en raakte
hierbij een persoon die zich op de omloop bevond. Deze werd zwaar gewond en
overleed nog dezelfde dag aan zijn verwondingen.
De procureur des Konings te Brugge dagvaardde verweerder rechtstreeks vóór
de Politierechtbank te Brugge wegens:
"te Damme op 27 juli 2001,
A. Als weggebruiker of bestuurder op een openbare weg niet steeds in staat
geweest te zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren of niet voortdurend zijn
voertuig of zijn dieren goed in de hand te hebben gehad (art. 8.3, tweede lid
Wegverkeersreglement en artikel 29, tweede lid Wegverkeerswet).
B. Als weggebruiker of bestuurder op de openbare weg niet in alle omstandigheden te hebben kunnen stoppen voor een hindernis die kon worden voorzien
(art. 10.1.3° Wegverkeersreglement en artikel 29, tweede lid Wegverkeerswet).
C. Bij een verkeersongeval dat aan zijn persoonlijk toedoen te wijten is (artikel
38, §1 Wegverkeerswet) door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder het oogmerk om de persoon van een ander aan te randen, onopzettelijk de
dood te hebben veroorzaakt van [...] (artikelen 418 en 419 Strafwetboek)".
Bij op tegenspraak gewezen vonnis van 3 december 2002 verklaarde de politierechtbank zich bevoegd om van deze feiten kennis te nemen, maar sprak verweerder vrij en verklaarde zich onbevoegd om te oordelen over de tegen verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen.
De procureur des Konings en de burgerlijke partijen, de eisers, kwamen van
dit vonnis in hoger beroep.
Bij op tegenspraak gewezen vonnis van 2 januari 2004 verklaarde de Correctionele Rechtbank te Brugge de hogere beroepen ontvankelijk maar ongegrond.
De rechtbank achtte zich onbevoegd om van de strafvordering kennis te nemen
omdat het begrip verkeersongeval bedoeld in artikel 138 Wetboek van Strafvordering het ongeval betreft "waarop de principes van het Wegverkeersreglement
van toepassing zijn of minstens waarop het Wegverkeersreglement naar analogie
wordt toegepast", terwijl het in geding zijnde ongeval geenszins kan worden ondergebracht onder het begrip verkeer. De rechtbank verklaarde op die grond
eveneens de burgerlijke rechtsvorderingen niet ontvankelijk.
De procureur des Konings en de eisers stelden tegen dit vonnis cassatieberoep
in.
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Bij arrest van 25 mei 2004 verklaarde het Hof het cassatieberoep van de procureur des Konings niet ontvankelijk omdat uit de stukken waarop het Hof vermocht acht te slaan, niet bleek dat dit cassatieberoep werd betekend. Op het cassatieberoep van de eisers vernietigde het Hof het bestreden vonnis zowel in zoverre het zich onbevoegd verklaarde om kennis te nemen van de strafvordering
als in zoverre het uitspraak deed over de burgerlijke rechtsvorderingen van de eisers en deze vorderingen niet ontvankelijk verklaarde. De zaak werd verwezen
naar de Correctionele Rechtbank te Kortrijk, zitting houdend in hoger beroep.
De Correctionele Rechtbank te Kortrijk verklaarde bij vonnis van 15 oktober
2004 het hoger beroep van de eisers ontvankelijk en oordeelde, op dezelfde
grond als het vernietigde vonnis van de Correctionele Rechtbank te Brugge, dat
ze onbevoegd is om van de strafvordering en de daarop gegronde burgerlijke
rechtsvorderingen kennis te nemen. Het is tegen dit vonnis dat het cassatieberoep
werd ingesteld.
IV. Cassatiemiddel
De eisers voeren in een verzoekschrift volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepaling
artikel 138, 6°bis Wetboek van Strafvordering.

Bestreden beslissing
De rechtbank verklaart in het bestreden vonnis dat de eerste rechter onbevoegd
is om kennis te nemen van de strafvordering en de daarop gebaseerde burgerlijke
vorderingen.
De rechtbank oordeelt dat het begrip "verkeersongeval" bij afwezigheid van
een wettelijke definitie logischerwijs enkel mag begrepen worden als zijnde een
ongeval in een situatie waarop de regels van de wegcode toepasselijk zijn of
minstens waarop diezelfde regels per analogie toepasselijk zijn.
Grief
Artikel 138, 6°bis Wetboek van Strafvordering, gewijzigd bij artikel 5, 2° van
de wet van 11 juli 1994 [betreffende de politierechtbanken en houdende een aantal bepalingen betreffende de versnelling en de modernisering van de strafrechtspleging] bepaalt dat de politierechtbank kennis neemt van de misdrijven voorzien in artikel 418 tot 420 Strafwetboek, wanneer de doding, de slagen of verwondingen het gevolg zijn van een verkeersongeval. Er is geen samenhang of
onsplitsbaarheid meer vereist met een overtreding van de wetten of reglementen
op de politie van het wegverkeer.
Uit de voorbereidende werken van de wet van 11 juli 1994 wordt afgeleid dat
het begrip "verkeersongeval" in de brede zin van het woord moet worden opgevat.
Het betreft zowel een ongeval in het wegverkeer waarbij voetgangers en dieren
of middelen van vervoer te land betrokken zijn, die de openbare weg gebruiken,
als dergelijk ongeval dat plaatsgrijpt op een terrein toegankelijk voor het publiek
of op een niet-openbaar terrein dat voor een zeker aantal personen toegankelijk
is.
Daaruit volgt dat een ongeval waarbij een middel van vervoer te land, onder
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meer een motorfiets, betrokken is, dat plaatsgreep op een niet-openbaar terrein
dat voor een zeker aantal personen toegankelijk is, zoals een gesloten omloop
voor een motorcrosswedstrijd maar dat toegankelijk is voor toeschouwers, een
verkeersongeval uitmaakt in de zin van art. 138, 6°bis Wetboek van Strafvordering.
In de arresten van 20 oktober 1998 [voltallige zitting - P.97.0851.F], 3 november 1998 [P.96.0916.N], 24 maart 1999 [P.97.1357.N], 16 juni 1999
[P.98.1528.F], 26 september 2001 [P.01.0883.F] en 25 mei 2004 (in huidige zaak
- P.04.0193.N) heeft het Hof [van Cassatie] steeds dezelfde voormelde overwegingen bevestigd en herhaald.
Met deze arresten heeft het Hof [van Cassatie] de stelling verworpen dat de
politierechter als strafrechter niet bevoegd zou zijn voor verkeersongevallen met
onopzettelijke slagen en verwondingen en/of doding, die veroorzaakt zijn buiten
het wegverkeer of in het verkeer maar die geen inbreuk uitmaken op enige verkeersreglementering.
De politierechter, zetelend in strafzaken, is niet alleen bevoegd voor verkeersongevallen, die zich op de openbare weg hebben voorgedaan, doch ook voor ongevallen met onopzettelijke slagen en verwondingen tot gevolg, die zich op een
openbare plaats hebben voorgedaan, zoals omschreven in artikel 28 van het koninklijk besluit van 16 maart 1968, alhoewel blijkens artikel 1 [Wegverkeersreglement] dit aldaar niet van toepassing is. [...]
Het ongeval met dodelijke afloop in casu waarin een motorfiets betrokken is
en welke zich heeft voorgedaan op een gesloten parcours dat openstond voor publiek welk parcours kan aanzien worden als een niet-openbaar terrein dat toegankelijk is voor een zeker aantal personen, maakt een verkeersongeval uit in de zin
van art 138, 6°bis Wetboek van Strafvordering waarvoor de politierechtbank en
in hoger beroep de correctionele rechtbank bevoegd zijn. Dienvolgens is de politierechtbank en in hoger beroep de correctionele rechtbank tevens bevoegd om te
oordelen over de burgerlijke vorderingen en zijn de burgerlijke vorderingen ontvankelijk.
Eisers steunen hun grieven uitdrukkelijk op de bovenstaande overwegingen
welke bij herhaling door het Hof zijn bevestigd.
De vernietiging van de beslissing van onbevoegdheid ten aanzien van de strafvordering brengt de vernietiging mee van de beslissing van onbevoegdheid ten
aanzien van de burgerlijke rechtsvorderingen.
V. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
Overwegende dat, krachtens artikel 137 Wetboek van Strafvordering, de politierechtbank kennisneemt van de overtredingen; dat krachtens artikel 138 van
voornoemd wetboek, zij bovendien, en onverminderd het recht van de procureur
des Konings om een opsporingsonderzoek in te stellen of een gerechtelijk onderzoek te vorderen inzake wanbedrijven, kennisneemt van de in dat artikel opgesomde wanbedrijven;
Overwegende dat het huidige artikel 138, 6°bis Wetboek van Strafvordering,
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gewijzigd bij artikel 5, 2° van de wet van 11 juli 1994, vervangen bij artikel 42
van de wet van 7 februari 2003, bepaalt dat de politierechtbank kennisneemt
"van de wanbedrijven omschreven in de artikelen 418 tot 420bis van het Strafwetboek, wanneer de doding, de slagen of verwondingen het gevolg zijn van een
verkeersongeval";
Overwegende dat uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 11 juli
1994 blijkt dat het begrip verkeersongeval in de brede zin van het woord moet
worden opgevat; dat het betrekking heeft zowel op een wegverkeersongeval
waarbij voetgangers en dieren of middelen van vervoer te land betrokken zijn,
die de openbare weg gebruiken, als op een dergelijk ongeval dat zich heeft voorgedaan op terreinen die openstaan voor het publiek en niet-openbare terreinen
die evenwel openstaan voor een bepaald aantal personen;
Dat daaruit volgt dat een ongeval waarbij middelen van vervoer te land betrokken zijn en dat zich heeft voorgedaan op een niet openbaar terrein, dat evenwel
openstaat voor een bepaald aantal personen, zoals een gesloten omloop voor
sportwedstrijden of sportcompetities met dergelijke vervoermiddelen die toegankelijk zijn voor het publiek, een verkeersongeval is in de zin van artikel 138,
6°bis Wetboek van Strafvordering;
Dat de omstandigheid dat het slachtoffer zich op de omloop zelf bevond, daaraan niet afdoet;
Dat de rechters hun beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
B. Uitbreiding van de cassatie
Overwegende dat, daar de rechters zich onbevoegd hebben verklaard om kennis te nemen van de door de eisers tegen verweerder ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen op grond dat ze onbevoegd zijn om van de strafvordering kennis te nemen, de op het cassatieberoep van de eisers uitgesproken vernietiging
van de beslissing op de door hen tegen de beklaagde ingestelde burgerlijke
rechtsvordering, de vernietiging tot gevolg heeft van de beslissing op de tegen de
beklaagde ingestelde strafvordering;
OM DIE REDENEN,
HET HOF, in verenigde kamers,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het zich onbevoegd verklaart om
kennis te nemen van de tegen verweerder ingestelde strafvordering en van de
door de eisers tegen verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, behalve in zoverre het bestreden vonnis de door de eisers ingestelde hogere beroepen
ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Ieper, zitting houdend in
hoger beroep;
Zegt dat dit gerecht, met toepassing van artikel 1120 Gerechtelijk Wetboek,
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zich zal voegen naar de beslissingen van het Hof betreffende het door het Hof
besliste rechtspunt.
14 juni 2005 – Verenigde kamers – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal – Advocaten: mrs. Maes en J. Mermuys, Brugge.

Nr. 339
2° KAMER - 14 juni 2005

1º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MOREEL BESTANDDEEL - DOUANE EN
ACCIJNZEN - OVERTREDING VAN ARTIKEL 232, EERSTE LID DOUANE EN ACCIJNZENWET.
2º DOUANE EN ACCIJNZEN - OVERTREDING VAN ARTIKEL 232, EERSTE
LID DOUANE EN ACCIJNZENWET - MOREEL BESTANDDEEL VAN HET MISDRIJF.
3º DOUANE EN ACCIJNZEN - ARTIKEL 232, TWEEDE LID DOUANE EN
ACCIJNZENWET - BETALING VAN BOETE EN TERUGBETALING VAN TEN ONRECHTE VERKREGEN
BEDRAGEN - SOLIDAIRE VEROORDELING – TOEPASSING.
4º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - DOUANE EN ACCIJNZEN - BETALING
VAN RECHTEN EN ACCIJNZEN - BEVOEGDHEID VAN DE STRAFRECHTER – VOORWAARDEN.
5º DOUANE EN ACCIJNZEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING IN
BETALING VAN RECHTEN EN ACCIJNZEN - BEVOEGDHEID VAN DE STRAFRECHTER –
VOORWAARDEN.
6º DOUANE EN ACCIJNZEN - RECHTEN BEDOELD IN ARTIKEL 1, 4°BIS
DOUANE EN ACCIJNZENWET - VORDERING TOT TERUGBETALING - BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING.
1º en 2° Artikel 232, eerste lid Douane en Accijnzenwet houdt in dat hij die ingevolge een
overtreding ten onrechte aanspraak op toekenning maakt, wettelijk vermoed wordt door
het feit zelf de overtreding wetens en willens te hebben gepleegd; hij moet dan alleen niet
schuldig worden geacht wanneer hij op grond van feitelijke gegevens aantoont, minstens
niet ongeloofwaardig aanvoert dat hij die overtreding heeft gepleegd ingevolge dwaling of
overmacht1.
3º Artikel 232, tweede lid Douane en Accijnzenwet verplicht de strafrechter die regelmatig is
geadieerd van een strafvervolging wegens een inbreuk op artikel 232, eerste lid Douane
en Accijnzenwet om, los van de strafvordering, ten laste van de in artikel 232, tweede lid
vermelde personen, die regelmatig bij de strafzaak betrokken zijn, de bij dat tweede lid
bepaalde veroordeling tot betaling van de boete en tot terugbetaling van de ten onrechte
verkregen bedragen uit te spreken.
4º en 5° De bevoegdheid van de strafrechter om te oordelen over een burgerlijke
rechtsvordering in betaling van rechten en accijnzen veronderstelt enkel dat, enerzijds, hij
regelmatig geadieerd is van overtredingen, fraudes, misdrijven of misdaden, bedoeld in
de artikelen 281 en 282, Douane en Accijnzenwet, anderzijds, dat de belastingschuldige
regelmatig bij het proces is betrokken2.
1 Cass., 7 dec. 2004, A.R. P.04.1154.N, nr. 595.
2 Zie Cass., 29 april 2003, A.R. P.02.1461.N, nr. 269.
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6º De vordering tot terugbetaling van de rechten bedoeld in artikel 1, 4°bis, Douane en
Accijnzenwet welke ten onrechte werden toegekend tengevolge van de aangifte ten
uitvoer onder een verkeerde tarief- en restitutiecode, is een burgerlijke rechtsvordering
naar aanleiding van de misdrijven bedoeld in artikelen 281 en 282, Douane en
Accijnzenwet, waarover de strafrechter bevoegd is om te oordelen. (Artikel 283 Douane
en Accijnzenwet)
(Federale Overheidsdienst Financiën e.a. T. B. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.0123.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 16 december 2004 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer;
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een gemeenschappelijke memorie twee middelen voor. Die
memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Eerste middel
1. Tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 232, eerste lid A.W.D.A. bepaalt:
"Onverminderd alle andere strafbepalingen bepaald door de wetten inzake
douane en accijnzen, wordt elke overtreding bij invoer, uitvoer of doorvoer van
goederen waardoor ten onrechte aanspraak wordt gemaakt op de toekenning van
de in artikel 1, 4°bis, bedoelde bedragen, bestraft met de verbeurdverklaring van
de goederen en een boete gelijk aan tweemaal de toe te kennen bedragen waarop
ten onrechte aanspraak wordt gemaakt";
Overwegende dat deze bepaling inhoudt dat hij die ingevolge een overtreding
ten onrechte aanspraak op toekenning maakt, wettelijk vermoed wordt door het
feit zelf de overtreding wetens en willens te hebben gepleegd; dat hij dan alleen
niet schuldig moet worden geacht wanneer hij op grond van feitelijke gegevens
aantoont, minstens niet ongeloofwaardig aanvoert dat hij die overtreding heeft
gepleegd ingevolge dwaling of overmacht;
Overwegende dat de rechters, afgezien van het feit dat ze het beroepen vonnis
ter zake verkeerd lezen, op grond van hun eigen redengeving oordelen dat aan de
vervolgde personen slechts een straf kan worden opgelegd zo deze schuldig worden bevonden aan een inbreuk op artikel 232 A.W.D.A., met name wanneer
wordt aangetoond dat zij "op één of andere wijze bewust, met kennis en opzet,
volitief en cognitief" (versta: wetens en willens) de feiten hebben gepleegd;
Dat de rechters met deze motivering hun uitspraak over de afwezigheid van
schuld in hoofde van de eerste tot en met de zesde beklaagde niet naar recht ver-
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antwoorden;
Dat het onderdeel gegrond is;
2. Derde onderdeel
Overwegende dat artikel 232, tweede lid A.W.D.A. bepaalt:
"De aangever, de invoerder, de uitvoerder en elke andere persoon die op die
bedragen aanspraak maakt, zijn solidair gehouden tot betaling van die boete en
tot terugbetaling van de ten onrechte verkregen bedragen";
Overwegende dat deze wetsbepaling de strafrechter, die regelmatig is geadieerd van een strafvervolging wegens een inbreuk op artikel 232, eerste lid
A.W.D.A. verplicht, om, los van de strafvordering, ten laste van de in artikel
232, tweede lid A.W.D.A. vermelde personen, die regelmatig bij de strafzaak betrokken zijn, de bij dat tweede lid bepaalde veroordeling uit te spreken;
Dat het onderdeel gegrond is;
3. Eerste onderdeel
Overwegende dat, gelet op de beslissing over het tweede en het derde onderdeel, het onderdeel geen antwoord meer behoeft;
B. Tweede middel
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 232 A.W.D.A. luidt zoals in het antwoord op het
tweede en derde onderdeel van het eerste middel is aangehaald;
Overwegende dat artikel 283 A.W.D.A. bepaalt:
"Wanneer de overtredingen, fraudes, misdrijven of misdaden, in de artikelen
281 en 282 bedoeld, onverminderd de strafvordering, tevens tot betaling van
rechten of accijnzen, en alzo tot een civiele actie aanleiding geven, zal de kennisgeving en berechting daarvan in beide opzichten tot de bevoegde criminele of
correctionele rechter behoren";
Overwegende dat de bevoegdheid van de strafrechter om te oordelen over een
burgerlijke rechtsvordering in betaling van rechten en accijnzen enkel veronderstelt dat, enerzijds, hij regelmatig geadieerd is van overtredingen, fraudes, misdrijven of misdaden, bedoeld in de artikelen 281 en 282 A.W.D.A., anderzijds,
dat de belastingschuldige regelmatig bij het proces is betrokken;
Overwegende dat de vordering tot terugbetaling van de rechten bedoeld in artikel 1, 4°bis, A.W.D.A. welke ten onrechte werden toegekend tengevolge van de
aangifte ten uitvoer onder een verkeerde tarief- en restitutiecode, evenzeer een
burgerlijke rechtsvordering is naar aanleiding van de misdrijven bedoeld in de
artikelen 281 en 282 A.W.D.A.;
Overwegende dat de rechters die zich de bevoegdheid ontzeggen om over de
door de tweede eiser tegen de eerste tot de achtste verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvordering uitspraak te doen om reden dat artikel 283 A.W.D.A. geen
grondslag bevat voor de strafrechter om uitspraak te doen over de rechtsvordering tot terugbetaling van de in artikel 1, 4°bis, bedoelde bedragen die geen
"rechten of accijnzen" zijn in de zin van artikel 283 A.W.D.A., de artikelen 232
en 283 A.W.D.A. schenden;
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Dat het onderdeel gegrond is;
2. Tweede, derde en vierde onderdeel
Overwegende dat, gelet op de beslissing over het eerste onderdeel, de onderdelen geen antwoord meer behoeven;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Veroordeelt de verweerders elk in een achtste van de kosten;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
14 juni 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal – Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 340
2° KAMER - 14 juni 2005

WEGVERKEER — ALLERLEI - UITRUSTINGEN DIE EEN VERHOGING VAN HET
MOTORVERMOGEN EN/OF DE SNELHEID VAN BROMFIETSEN TOT DOEL HEBBEN - VERBODSBEPALING –
DRAAGWIJDTE.
Artikel 3, §2 K.B. 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen
waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen, doet
geen afbreuk aan artikel 1, §5 van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische
eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het
veiligheidstoebehoren moeten voldoen en waarbij de vervaardiging, de invoer, het bezit
met het oog op de verkoop, het te koop aanbieden, de verkoop en de gratis bedeling van
uitrustingen die een verhoging van het motorvermogen en/of de snelheid van bromfietsen
tot doel hebben, evenals het aanbieden van hulp of het verstrekken van advies om deze
uitrustingen te monteren, zijn verboden1.
(D.)

ARREST

(A.R. P.05.0213.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 7 januari 2005 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge.
II. Rechtspleging voor het Hof
1 Zie wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan
elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten
voldoen, Parl. St. Kamer 1993-1994, nr. 1373/1.
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Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat eiser bij rechtstreekse dagvaarding ten laste werd gelegd:
"Te Middelkerke (Westende) op 20 november 2003,
Uitrusting die een verhoging van het motorvermogen en/of de snelheid van
bromfietsen tot doel had, te hebben vervaardigd, te hebben ingevoerd, in het bezit te hebben gehad met het oog op de verkoop, te koop te hebben aangeboden, te
hebben verkocht of gratis te hebben bedeeld, of hulp te hebben aangeboden of
advies te hebben verstrekt om deze uitrusting te monteren (artikel 1, §5, wet 21
juni 1985, gewijzigd artikel 1 wet 5 april 1995 en artikel 4, §1, wet 21 juni
1985)";
Dat het beroepen vonnis overwoog:
"De Rechtbank stelt vast dat er een materiële vergissing steekt in de dagvaarding die moet aangepast worden in die zin dat de feiten werden vastgesteld op 7
januari 2004 en niet op 20 november 2003";
Overwegende dat het bestreden vonnis de telastlegging herneemt zoals deze
omschreven was in de oorspronkelijke dagvaarding; dat het evenwel ook van zijn
kant overweegt:
"De zaak heeft betrekking op feiten die vastgesteld werden op 7 januari 2004,
om 10.00 uur door de Politie van Middelkerke, in versterking met een lid van de
Oostendse Politie te Middelkerke [...]";
Overwegende dat derhalve uit het bestreden vonnis blijkt dat de appèlrechters
duidelijk en zonder tegenstrijdigheid van oordeel zijn dat eiser feiten worden ten
laste gelegd die plaatsgrepen op 7 januari 2004 en niet op 20 november 2003;
Dat het onderdeel dat berust op een verkeerde lezing van het bestreden vonnis,
feitelijke grondslag mist;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat de omstandigheid dat de appèlrechters het antwoord en preciseringen die eiser op een hem tijdens de huiszoeking gestelde vraag gaf, ten
onrechte als een verhoor zouden beschouwen, geen afbreuk doet aan hun oordeel
dat het recht van de beklaagde om te worden gehoord, voor de vonnisrechter kan
worden uitgeoefend, wat hun beslissing schraagt;
Dat bovendien de appèlrechters met hun overwegingen eisers verweer beantwoorden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
3. Derde onderdeel
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Overwegende dat het onderdeel in zoverre het niet preciseert waarom de rechters ten onrechte een bepaald oordeel uitspreken, bij gebrek aan nauwkeurigheid
niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het onderdeel ook aanvoert dat de appèlrechters niet antwoorden op het verweer van eisers appèlconclusie, bladzijde 11, nummer 2:
"Tevens werden gewone onderdelen van motoronderdelen in beslag genomen,
voor dewelke geen EEG-goedkeuring nodig is";
Dat deze aanvoering evenwel geen afzonderlijk verweer vormde maar slechts
een van de argumenten was ter ondersteuning van het verweer dat, zelfs tot op
dat ogenblik, een elementair onderzoek van de inbeslaggenomen goederen, door
een persoon met technische kennis, nog nooit was gebeurd, en eiser het verbod
werd opgelegd zijn goederen zelfs nog maar te zien;
Overwegende dat het bestreden vonnis met de redenen die het bevat, eisers
verweer beantwoordt;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
4. Vierde onderdeel
Overwegende dat krachtens artikel 1, §1, 1°, 3° en 4° van de wet 21 juni 1985
betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, de Koning de
daarin bedoelde technische eisen, controlemaatregelen, bewijsmodaliteiten en
technische voorwaarden bepaalt;
Dat artikel 1, §1, 3°, in het bijzonder betrekking heeft op:
"de modaliteiten volgens welke de constructeurs of de fabrikanten het bewijs
leveren dat de voertuigen, hun onderdelen alsook hun veiligheidstoebehoren, bestemd om in België in het verkeer te worden gebracht of op de openbare weg te
worden gebruikt, voldoen aan het onder 1 bedoelde reglement";
Overwegende evenwel dat artikel 1, §5 van de vermelde wet bepaalt:
"De vervaardiging, de invoer, het bezit met het oog op de verkoop, het te koop
aanbieden, de verkoop en de gratis bedeling van uitrustingen die een verhoging
van het motorvermogen en/of de snelheid van bromfietsen tot doel hebben, evenals het aanbieden van hulp of het verstrekken van advies om deze uitrustingen te
monteren, zijn verboden";
Overwegende dat de toepasselijkheid van artikel 1, §5 van de vermelde wet
niet onderworpen is aan de beperking van de bestemming vermeld in artikel 1,
§1, 3°, ervan;
Overwegende dat wel artikel 3, §2 van het koninklijk besluit van 10 oktober
1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen, luidt:
"Het te koop stellen en de verkoop met het oog op aanwending op de openbare
weg, evenals het op de openbare weg in het verkeer brengen van voertuigen die
niet volstrekt gelijkvormig zijn met het overeenkomstig §1 goedgekeurde type, is
verboden.
De verkoop, het te koop stellen evenals de publiciteit betreffende voertuigen of
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voertuigonderdelen die, gelet op het feit dat zij niet voldoen aan de bepalingen
van dit reglement, niet aangewend mogen worden op de openbare weg, moet respectievelijk vergezeld zijn van een geschreven document uitgaande van de verkoper, hetzij van een bord, hetzij van een etiket welke bedoelde beperking duidelijk vermeldt";
Dat deze bepaling evenwel geen afbreuk doet aan het verbod bepaald in artikel
1, §5 van de wet van 21 juni 1985;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
14 juni 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal – Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 341
2° KAMER - 14 juni 2005

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - NIET AANHANGIGE
CIVIELRECHTELIJKE RECHTSVORDERING – GEVOLG.
2º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING BURGERLIJKE PARTIJ - IN HOGER BEROEP NIET AANHANGIG GEMAAKTE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - BESLISSING VAN DE APPELRECHTER OVER DEFINITIEF BERECHTE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING.
1º Miskent de devolutieve kracht van het hoger beroep, de appèlrechter die op het enkele
hoger beroep van de beklaagde op strafgebied uitspraak doet over de door de burgerlijke
partijen tegen de beklaagde ingestelde civielrechtelijke rechtsvorderingen1.
2º Wanneer een beslissing in hoger beroep wordt vernietigd omdat de appèlrechter heeft
beslist over de burgerlijke rechtsvordering die niet voor hem was gebracht, wordt de
vernietiging uitgesproken zonder verwijzing2.
(P. e.a. T. M.)

ARREST

1 Cass., 22 nov. 1994, A.R. P.94.0416.N, nr. 506.
2 Ibid.

1328

HOF VAN CASSATIE

14.6.05 - Nr. 341

(A.R. P.05.0502.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis, op 20 januari 2005 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Ieper.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat het hoger beroep van verweerster beperkt was tot de strafrechtelijke schikkingen van het beroepen vonnis en dat de eisers tegen dat vonnis geen hoger beroep hebben ingesteld;
Overwegende dat, enkel uitspraak doende op het hoger beroep van verweerster
en op het hoger beroep van het openbaar ministerie, de appèlrechters geen uitspraak mochten doen over de door de eisers tegen verweerster ingestelde civielrechtelijke rechtsvorderingen die voor hen niet aanhangig waren;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de door de
eisers tegen verweerster ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing;
14 juni 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal –
Advocaat: mr. F. Van Belleghem, Kortrijk.

Nr. 342
2° KAMER - 14 juni 2005

STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING - TOEPASSING DOOR DE RECHTER – VOORWAARDEN.
Geen wettelijke bepaling belet de rechter de terbeschikkingstelling van de regering, op
grond van een veroordeling hoofdens de artikelen 375 en 376 Strafwetboek, ambtshalve
op te leggen, en evenmin wordt voorgeschreven dat de beklaagde voorafgaandelijk dient
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verwittigd te worden van deze mogelijkheid. (Art. 23bis Wet Bescherming Maatschappij
1964)
(E. T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.0550.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 17 maart 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
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 twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat artikel 149 Grondwet geen uitstaans heeft met de bijzondere
motiveringsplicht inzake straffen en maatregelen zoals bepaald bij de artikelen
195 en 211 Wetboek van Strafvordering;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende voor het overige dat de appèlrechters de feiten van verkrachting
zoals omschreven in de telastlegging A van de zaak met notitienummer
37.L8.103267-04, bewezen verklaren en eiser, onder meer, met toepassing van
artikel 23bis Wet Bescherming Maatschappij ter beschikking van de regering
stellen gedurende een termijn van tien jaar;
Overwegende dat de appèlrechters, anders dan het middel aanvoert, met de
nauwkeurige en ter zake dienende redenen die het arrest vermeldt op de tiende
bladzijde, die beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
2. Tweede middel
Overwegende dat de terbeschikkingstelling van de regering zoals bedoeld in
artikel 23bis Wet Bescherming Maatschappij een beveiligende strafmaatregel is
die kan worden opgelegd op grond van de artikelen, onder meer, 375 en 376
Strafwetboek, waarvoor eiser is veroordeeld;
Overwegende, eensdeels, dat geen wettelijke bepaling de rechter belet deze
maatregel ambtshalve op te leggen, noch voorschrijft dat hij de beklaagde voorafgaandelijk dient te verwittigen van deze mogelijkheid;
Dat het middel in zoverre het uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
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recht;
Overwegende, anderdeels, dat de omstandigheid dat de rechter deze maatregel
niet verplicht dient op te leggen, niet eraan in de weg staat dat de beklaagde
daarmee rekening kan houden als mogelijk wettelijk gevolg van een eventuele
veroordeling zodat hij, in functie daarvan, een aangepast verweer kan voeren;
Overwegende dat het middel in zoverre het miskenning van het recht van verdediging aanvoert, feitelijke grondslag mist;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
14 juni 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal –
Advocaat: mr. Ph. Daeninck, Hasselt.

Nr. 343
2° KAMER - 14 juni 2005

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING — STRAFVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - AFWEZIGHEID VAN VALS STUK – GEVOLG.
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING — STRAFVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - WEIGERING TOT BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN OF
TOT VOEGING VAN BIJKOMENDE STUKKEN – GEVOLG.
3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING — STRAFVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BETWISTING OVER HET BESTAAN VAN VOLDOENDE BEZWAREN
– GEVOLG.
1º De afwezigheid van het valse stuk levert geen verzuim, onregelmatigheid of nietigheid
op als bedoeld in artikel 131, §1 Wetboek van Strafvordering of met betrekking tot de
verwijzingsbeschikking, noch een grond van verval of van niet-ontvankelijkheid van de
strafvordering, zodat een onmiddellijk cassatieberoep tegen de beslissing van het
onderzoeksgerecht tot regeling van de rechtspleging niet ontvankelijk is. (Art. 416,
tweede lid Sv.)
2º De weigering door de raadkamer bijkomende onderzoekshandelingen te bevelen of
bijkomende stukken bij het strafdossier te voegen levert geen verzuim, onregelmatigheid
of nietigheid op als bedoeld in artikel 131, §1 Wetboek van Strafvordering of met
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betrekking tot de verwijzingsbeschikking, noch een grond van verval of van nietontvankelijkheid van de strafvordering, zodat een onmiddellijk cassatieberoep tegen de
beslissing in hoger beroep van het onderzoeksgerecht tot regeling van de rechtspleging
niet ontvankelijk is1. (Art. 416, tweede lid Sv.)
3º Niet ontvankelijk is het cassatieberoep gericht tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat in hoger beroep tegen de verwijzingsbeschikking die over het
bestaan van voldoende bezwaren oordeelt, uitspraak doet2 (Art. 416, tweede lid Sv.)
(D.)

ARREST

(A.R. P.05.0610.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 22 maart 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie drie middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Overwegende dat het feit dat inzake valsheid in geschrifte het valse stuk materieel niet meer voorhanden is, enkel de bewijswaardering betreft en het recht van
verdediging van de inverdenkinggestelde onaangetast laat; dat de afwezigheid
van het valse stuk geen verzuim, onregelmatigheid of nietigheid als bedoeld in
artikel 131, §1 Wetboek van Strafvordering of met betrekking tot de verwijzingsbeschikking, noch een grond van verval of van niet-ontvankelijkheid van de
strafvordering oplevert;
Overwegende dat de weigering door de raadkamer bijkomende onderzoekshandelingen te bevelen of bijkomende stukken bij het strafdossier te voegen,
geen verzuim, onregelmatigheid of nietigheid als bedoeld in artikel 131, §1 Wetboek van Strafvordering of met betrekking tot de verwijzingsbeschikking, noch
een grond van verval of van niet-ontvankelijkheid van de strafvordering oplevert; dat hierdoor het recht van verdediging van de inverdenkinggestelde en zijn
recht of een eerlijk proces evenmin in het gedrang komen;
Dat, in hoger beroep tegen de verwijzingsbeschikking die daarover oordeelt,
het arrest geen eindbeslissing inhoudt noch uitspraak doet met toepassing van artikel 135 of 235bis Wetboek van Strafvordering of in een der andere gevallen bepaald in artikel 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat het arrest, in zoverre het in hoger beroep tegen de verwij1 Cass., 20 sept. 2000, A.R. P.00.1185.F, nr. 484.
2 Cass., 22 okt. 2003, A.R. P.03.1150.F, nr. 521.
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zingsbeschikking die over het bestaan van voldoende bezwaren oordeelt, uitspraak doet, evenmin een eindbeslissing inhoudt of uitspraak doet in een der gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering;
Dat het cassatieberoep in zoverre het gericht is tegen de beslissingen over wat
voorafgaat, niet ontvankelijk is;
B. Onderzoek van de middelen
1. Eerste en tweede middel
Overwegende dat de middelen, in zoverre zij betrekking hebben op de ontvankelijkheid van het cassatieberoep, zoals hierboven vermeld beantwoord zijn;
Overwegende dat de middelen voor het overige geen betrekking hebben op de
ontvankelijkheid van het cassatieberoep, mitsdien geen antwoord behoeven en er
derhalve geen aanleiding is tot het stellen van enige prejudiciële vraag;
2. Derde middel
Overwegende dat het middel, in zoverre het aanvoert dat de verwijzingsbeschikking met onregelmatigheden is aangetast, niet gericht is tegen het bestreden
arrest, mitsdien niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het middel, in zoverre het een motiveringsgebrek van het bestreden arrest aanvoert, niet preciseert welke conclusie het arrest niet beantwoordt;
Dat het middel in zoverre onnauwkeurig, mitsdien evenmin ontvankelijk is;
Overwegende dat het middel voor het overige geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid van het cassatieberoep, mitsdien geen antwoord behoeft;
C. Ambtshalve onderzoek
Overwegende dat, in zoverre het arrest uitspraak doet over de regelmatigheid
van de verwijzingsbeschikking, 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.
14 juni 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal –
Advocaten: mrs. F. Moeykens, Brugge en S. Vandenabeele, Brugge.

Nr. 344
2° KAMER - 15 juni 2005

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — INCIDENTEEL BEROEP - BEKLAAGDE - VRIJSPRAAK VOOR EEN
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- HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE - INCIDENTEEL BEROEP VAN DE BURGERLIJKE
– ONTVANKELIJKHEID.

TELASTLEGGING
PARTIJ

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERLIJK PROCES – BEGRIP.
3º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14 - EERLIJK PROCES –
BEGRIP.
4º STRAF — ZWAARSTE STRAF - HOOFD- EN BIJKOMENDE STRAFFEN BEPAALD IN TWEE
WETTEN - RESPECTIEVE ZWAARTE VAN DE STRAFFEN - IDENTIEKE MAXIMUM VAN DE
HOOFDGEVANGENISSTRAF - HOGER MINIMUM VAN DE HOOFDGEVANGENISSTRAF – GEVOLG.
1º Het incidenteel beroep dat de gedaagde ter terechtzitting voor de strafrechter kan
instellen is alleen ontvankelijk indien het hoofdberoep dit eveneens is; het incidenteel
beroep dat door een burgerlijke partij is ingesteld op grond van een telastlegging
waarvoor de beklaagde, die het hoofdberoep heeft ingesteld, werd vrijgesproken, is
bijgevolg niet ontvankelijk1. (Art. 203, §4 Sv.)
2º en 3° Een eerlijk proces vereist niet dat tegen alle personen die mogelijk in de zaak
betrokken zijn vervolgingen zijn ingesteld2. (Art. 6 E.V.R.M.; Art. 14 I.V.B.P.R.)
4º Om de zwaarte van de correctionele straffen te bepalen, worden in de regel alleen de
hoofdstraffen en niet de bijkomende straffen in aanmerking genomen; bij
gevangenisstraffen dient de respectieve duur ervan te worden vergeleken, zodat
wanneer hun maximum gelijk is, de strengste wet deze is die de hoogste minimumstraf
bepaalt3.
(L. e.a. T. INTERCOMMUNALE DE SANTE PUBLIQUE DU PAYS DE CHARLEROI)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0278.F)

I. Bestreden beslissingen
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten, op 26 november 2003, 10
maart 2004, 22 september 2004 en 24 januari 2005 gewezen door de correctionele kamer van het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
J. L. voert twee middelen aan en R. C. één middel, elk in een memorie, waar1 Zie Cass., 4 juni 1980, Rev. dr. pén. 1980, 983 en 26 jan. 1993, A.R. 5870, nr. 51; Antwerpen, 25
juni 1993, R.W. 1993-94, 510; R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, Kluwer, 2003, p.
1060, nr. 2459 en H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, 2003,
3de uitg., 1213.
2 Zie Cass., 4 maart 1986, A.R. 9724, nr. 424 en 13 juni 2001, A.R. P.01.0407.F, nr. 354, met concl.
DU JARDIN, toen adv.-gen.; R. D ECLERCQ, “Procédure pénale”, R.P.D.B., compl. T. IX, Bruylant, 2004,
677, nr. 1591.
3 Zie Cass., 29 sept. 1993, A.R. P.93.0293.F, nr. 393 en 11 feb. 2003, A.R. P.02.0734.N, nr. 96; P.
ROUBIER, Le droit transitoire, Paris, Dalloz et Sirey, 1960, p. 497-498; B. S PRIET, “Vergelijking van de
zwaarte van straffen”, R.W. 1993-1994, 1301.
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van een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. Over het cassatieberoep van J. L.:
1. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de arresten die op 26 november 2003 en 10 maart 2004 zijn gewezen:
Over het eerste middel:
Overwegende dat artikel 203, §4 van het Wetboek van Strafvordering bepaalt
dat in alle gevallen waarin de burgerlijke rechtsvordering voor de rechter in hoger beroep wordt gebracht, de gedaagde bij een op de terechtzitting genomen
conclusie incidenteel beroep kan instellen zolang de debatten in hoger beroep
niet gesloten zijn;
Dat in strafzaken het incidenteel beroep slechts ontvankelijk is als het hoofdberoep het eveneens is;
Overwegende dat eiser er geen belang bij had hoger beroep in te stellen tegen
de beslissing van de eerste rechter die de vordering van verweerster, gegrond op
telastlegging B.3 uit hoofde waarvan hij was vrijgesproken, had afgewezen;
Dat hieruit volgt dat de appèlrechters het incidenteel beroep dat zij op grond
van deze telastlegging heeft ingesteld niet naar rechte ontvankelijk kunnen verklaren;
Dat het middel gegrond is;
Over het tweede middel:
Overwegende dat eiser aanvoert dat hem het recht op een eerlijk proces is miskend aangezien een ander die bij dezelfde, eveneens strafbare feiten, is betrokken, niet werd vervolgd en dat deze evenals anderen niet door het hof van beroep
zijn gehoord;
Overwegende dat een eerlijk proces in de zin van de artikelen 6 van het Verdrag tot Bescherming van de rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en 14 van het Internationaal Verdrag met betrekking tot de Burgerrechten en
de Politieke rechten, niet vereist dat tegen alle personen die mogelijk in de zaak
betrokken zijn, vervolgingen zijn ingesteld;
Overwegende dat het arrest van 26 november 2003 in essentie vermeldt dat de
vervolgingen tegen eiser niet willekeurig zijn, dat C. D'A. tijdens het onderzoek
zowel in België als in Italië langdurig is gehoord en dat eiser, zoals hem bij wet
was toegestaan, op het ogenblik van de regeling van de rechtspleging om geen
aanvullende onderzoeksverrichtingen heeft verzocht; dat het arrest van 10 maart
2004 daaraan toevoegt dat het onderzoek van het dossier "niet aantoont dat het
strafonderzoek niet loyaal werd gevoerd, zowel à charge als à décharge, en dat
"het hof [van beroep] uit de [eventuele lacunes] die het niet kan verhelpen, de gevolgen moet trekken, die [verweerder] alleen maar ten goede kunnen komen";
Dat de appèlrechters aldus de vervolgingen ontvankelijk verklaren zonder dat
zij het recht van verdediging van eiser, en, met name, zijn recht op een eerlijk
proces, miskennen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
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En overwegende, voor het overige, dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereisten in acht zijn genomen en de beslissingen
overeenkomstig de wet zijn gewezen;
2. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 22 september
2004 is gewezen alsook tegen het arrest van 24 januari 2005, in zoverre dit uitspraak doet over de strafvordering die tegen eiser is ingesteld:
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissingen overeenkomstig de wet
zijn gewezen;
3. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 24 januari
2005 is gewezen, in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering die door verweerster tegen eiser is ingesteld:
Overwegende dat eiser geen enkel middel doet gelden;
Overwegende evenwel dat de vernietiging van de beslissing waarbij het hof
van beroep het incidenteel hoger beroep dat door verweerster tegen eiser is ingesteld op grond van de telastlegging B.3 ontvankelijk verklaart, de vernietiging
meebrengt van de beslissing waarbij het arrest uitspraak doet op de burgerlijke
rechtsvordering van verweerster tegen die eiser;
B. Over het cassatieberoep van R. C.:
1. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de arresten die op 26 november 2003, 10 maart 2004 en 22 september 2004 zijn gewezen:
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissingen overeenkomstig de wet
zijn gewezen;
2. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 24 januari
2005 is gewezen, in zoverre het uitspraak doet op de strafvordering die tegen eiser is ingesteld:
Over het middel:
Overwegende dat krachtens artikel 7.1 van het Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en artikel 2, tweede lid
van het Strafwetboek, 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
uitgesproken;
Overwegende dat om de zwaarte van de correctionele straffen te bepalen, in de
regel, alleen de hoofdstraffen en niet de bijkomende straffen in aanmerking worden genomen; dat bij gevangenisstraffen, de respectieve duur ervan moet worden
vergeleken, zodat wanneer hun maximum gelijk is, de strengste wet deze is die
de hoogste minimumstraf bepaalt;
Overwegende dat de straf in het vroegere artikel 248 van het Strafwetboek
minder streng is dan deze van het nieuwe artikel 247, §3, tweede lid van hetzelfde wetboek; dat de oude wet immers een hoofdgevangenisstraf van één tot vijf
jaar bepaalde, terwijl de nieuwe wet een hoofdgevangenisstraf van twee tot vijf
jaar bepaalt;
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Overwegende dat de oudere en minder strenge strafwet toepasselijk is, de bijzondere verbeurdverklaring van het vroegere artikel 253 van het Strafwetboek
inbegrepen;
Dat het middel dat het tegendeel aanvoert faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereisten in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
3. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 24 januari
2004 is gewezen, in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering die tegen eiser door verweerster is ingesteld;
Overwegende dat eiser geen enkel bijzonder middel aanvoert;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest van 10 maart 2004 in zoverre het uitspraak doet
over de ontvankelijkheid van het incidenteel hoger beroep dat is ingesteld door
de Intercommunale de santé publique du pays de Charleroi tegen J. L. en het bestreden arrest van 24 januari 2005, in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering die tegen hem door deze partij is ingesteld;
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Veroordeelt J. L. in drie vierden van de kosten van zijn cassatieberoep en de
Intercommunale de santé publique du Pays de Charleroi in een vierde van de
kosten;
Veroordeelt R. C. in de kosten van zijn cassatieberoep;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
15 juni 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Draps, T'Kint en Simont.

Nr. 345
2° KAMER - 15 juni 2005

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - ONREGELMATIGE HANDELING - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - NIETIGVERKLARING VAN EEN ONDERZOEKSVERRICHTING DAAROPVOLGENDE HANDELINGEN – GEVOLG.
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BEWIJSMIDDEL - ONREGELMATIGE HANDELING KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - NIETIGVERKLARING VAN EEN ONDERZOEKSVERRICHTING DAAROPVOLGENDE HANDELINGEN – GEVOLG.
3º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
- BEWIJSMIDDEL - ONREGELMATIGE HANDELING - NIETIGVERKLARING VAN EEN
ONDERZOEKSVERRICHTING - DAAROPVOLGENDE HANDELINGEN - REGELMATIGHEID ONAANTASTBARE BEOORDELING – TOEPASSING.
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4º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALLERLEI - OPSPORING VAN TELEFOONGESPREKKEN ONREGELMATIGHEDEN - ONTVANKELIJKHEID VAN DE VERVOLGINGEN – GEVOLG.
5º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - NIETIGHEID VAN EEN
ONDERZOEKSMAATREGEL - GEVOLG - INSTRUMENTUM VAN DE MAATREGEL ONDERZOEKSGERECHTEN – BEVOEGDHEID.
6º ONDERZOEKSGERECHTEN - NIETIGHEID VAN EEN ONDERZOEKSMAATREGEL - GEVOLG INSTRUMENTUM VAN DE MAATREGEL – BEVOEGDHEID.
7º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - REGELS – ART. 1335 B.W. - TOEPASSING.
8º ONDERZOEKSRECHTER - AANHANGIGMAKING - IN REM EN NIET IN PERSONAM ONREGELMATIGHEID VAN EEN INBESCHULDIGINGSTELLING – GEVOLG.
9º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
- ONREGELMATIGHEDEN DIE EEN GEDEELTE VAN HET VÓÓRONDERZOEK AANTASTEN - VERZOEK TOT
NIETIGVERKLARING VAN DE VORDERING TOT GERECHTELIJK ONDERZOEK - ARREST - WEIGERING TOT
NIETIGVERKLARING – REGELMATIGHEID.
1º, 2° en 3° Over de rechtspleging die volgt op een onregelmatige handeling, preciseert art.
235bis, §6 Sv., dat de nietigheid wordt uitgesproken "als daartoe grond bestaat"; de
kamer van inbeschuldigingstelling is derhalve bevoegd om, nadat zij een
onderzoeksverrichting heeft nietigverklaard, daaropvolgende handelingen, waarvan zij op
onaantastbare wijze beslist dat deze niet noodzakelijk daaruit voortvloeien, als regelmatig
te beschouwen1. (Art. 235bis, §6 Sv.)
4º De onregelmatigheden die de opsporing van telefoongesprekken kunnen aantasten
worden niet bestraft met niet-ontvankelijkheid van de vervolgingen2.
5º en 6° De nietigheid van een onderzoeksmaatregel brengt niet noodzakelijk de nietigheid
met zich mee van de akte die de resultaten ervan vaststelt3; wanneer een zelfde
instrumentum verslag uitbrengt over onderzoeksverrichtingen die door nietigheid zijn
aangetast en over andere die als regelmatig dienen te worden beschouwd, verbiedt geen
enkele wettelijke bepaling de onderzoeksgerechten om het stuk te vervangen door een
afschrift dat van de litigieuze vermeldingen is gezuiverd; omgekeerd, staat art. 235bis,
§6 Sv. de verwijdering niet toe van een regelmatige onderzoeksverrichting om de enkele
reden dat het verslag dat erover is opgemaakt, binnen een zelfde akte, naast dat van een
andere verrichting staat die op onwettige wijze is bevolen of uitgevoerd. (Art. 235bis,
§6 Sv.)
7º Art. 1335 B.W. houdt geen verband met de regels die de bewijsverkrijging en
-beoordeling in strafzaken beheersen alsook de vorm van de stukken waarin deze liggen
vervat. (Art. 1335 B.W.)
8º De aanhangigmaking in rem en niet in personam van de zaak bij de onderzoeksrechter,
brengt met zich mee dat de eventuele onregelmatigheid van een inbeschuldigingstelling
in de vordering tot aanvullend onderzoek, de akte als dusdanig niet kan aantasten
waarbij die magistraat kennis krijgt van een misdaad of een wanbedrijf 4; uit de
omstandigheid dat maatregelen tot het opsporen van telefoongesprekken op
onregelmatige wijze door de procureur des Konings zijn bevolen, volgt niet dat de feiten
niet meer bij de onderzoeksrechter kunnen worden aangebracht, wanneer die
1 Zie Cass., 14 dec. 1999, A.R. P.99.1585.N, nr. 678.
2 Zie Cass., 9 juni 2004, A.R. P.04.0603.F, nr. 314; 2 maart 2005, A.R. P.04.1644.F, nr. 130.
3 Pierre MORLET, "Le règlement de la procédure et le contrôle de sa régularité", in La loi du 12 mars
1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction,
Les dossiers de la Revue droit pénal, nr. 3, Die Keure, 1998, 98.
4 H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Die Keure, 3de uitg., 2003, 530.

1338

HOF VAN CASSATIE

15.6.05 - Nr. 345

maatregelen de identificatie van de daders nastreefden.
9º De kamer van inbeschuldigingstelling heeft zich, door haar weigering een vordering tot
gerechtelijk onderzoek nietig te verklaren die eiser alleen nietig wilde laten verklaren op
grond van onregelmatigheden die een gedeelte van het vóóronderzoek hebben
aangetast, niet in de plaats gesteld van het openbaar ministerie dat bevoegd is om te
oordelen over de opportuniteit om een onderzoeksrechter te vorderen en heeft geen
enkele wettelijke bepaling geschonden.
(M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0572.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 13 april 2005 op verwijzing gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, ten gevolge van een arrest van 19 januari 2005, van het Hof.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser D. M. voert twee middelen aan en de eiser M. K. drie middelen, elk in
een memorie, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is
gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. Over het cassatieberoep van D. M.:
Over het eerste middel:
Beide onderdelen samen:
Overwegende dat een juridische theorie geen wet is in de zin van artikel 608
van het Gerechtelijk Wetboek zodat de miskenning ervan geen aanleiding kan
geven tot vernietiging; dat het middel bijgevolg, in zoverre het de schending aanvoert van het "grondbeginsel van de dominotheorie", niet ontvankelijk is;
Overwegende dat betreffende de rechtspleging die volgt op een onregelmatige
akte, artikel 235bis, §6 van het Wetboek van Strafvordering preciseert dat de nietigheid wordt uitgesproken "als daartoe grond bestaat"; dat de kamer van inbeschuldigingstelling derhalve bevoegd is om, nadat zij een onderzoeksverrichting
heeft nietig verklaard, daaropvolgende handelingen, waarvan zij op onaantastbare wijze beslist dat deze niet noodzakelijk daaruit voortvloeien, als regelmatig te
beschouwen;
Overwegende dat het arrest vermeldt dat, in tegenstelling tot hetgeen eiser aanvoert, het gerechtelijk onderzoek niet enkel en uitsluitend gegrond is op de maatregelen tot het opsporen van telefoongesprekken die door de procureur des Konings zijn bevolen; dat immers, volgens het arrest, "het dossier, dat niet alleen
het inleidend proces-verbaal maar tevens andere onderzoeksverrichtingen bevat
die wel degelijk regelmatig zijn, zoals het buurtonderzoek, onderzoek in zieken-
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huizen, gevangenissen, spoorwegstations en opvangcentra, het verhoor van getuigen en van verwanten van het slachtoffer, o.m. zijn familie en zijn collega's,
regelmatig bij de onderzoeksrechter is aanhangig gemaakt [...]";
Overwegende dat het middel, in zoverre het de onafhankelijke beoordeling van
de kamer van inbeschuldigingstelling betwist of in zoverre het onderzoek ervan
een onderzoek van feitelijke gegevens van de zaak vereist, waarvoor het Hof niet
bevoegd is, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het middel, in zoverre dit het arrest de overweging toeschrijft volgens welke de beschikkingen van de onderzoeksrechter onwettige of
onregelmatige akten kunnen "dekken", terwijl de kamer van inbeschuldigingstelling niets dergelijks heeft beslist, van een onjuiste interpretatie van het arrest uitgaat en, bijgevolg, feitelijke grondslag mist;
Overwegende tenslotte dat de onregelmatigheden die de opsporing van telefoongesprekken kunnen aantasten niet met niet-ontvankelijkheid van de vervolgingen worden bestraft;
Dat het middel, wat dat betreft, faalt naar recht;
Over het tweede middel:
Overwegende dat het middel, dat enkel afgeleid is uit grieven die vruchteloos
worden aangevoerd en die hoger werden beantwoord, niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
(...)
C. Over het cassatieberoep van M. K.:
Over het eerste middel:
Overwegende dat het arrest, nadat het de nietigheid heeft uitgesproken van de
maatregelen tot het opsporen van telefoongesprekken die door de procureur des
Konings zijn bevolen, beslist om een reeks processen-verbaal die het opsomt te
vervangen door afschriften waarin alleen de litigieuze vermeldingen onleesbaar
worden gemaakt;
Overwegende dat het middel, in zoverre het aanvoert dat de kamer van inbeschuldigingstelling heeft bevolen dat die afschriften eensluidend zouden worden
verklaard nadat de inhoud ervan werd gewijzigd, van een onjuiste lezing van het
arrest uitgaat en, bijgevolg, feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat eiser voor het overige aanvoert dat, aangezien het arrest niet
elk proces-verbaal in zijn geheel afwijst, het de artikelen 235bis, §6 van het Wetboek van Strafvordering en 1335 van het Burgerlijk wetboek schendt;
Overwegende dat de nietigheid van een onderzoeksmaatregel niet noodzakelijk de nietigheid met zich meebrengt van de akte die de resultaten ervan vaststelt; dat wanneer een zelfde instrumentum verslag uitbrengt over onderzoeksverrichtingen die door nietigheid zijn aangetast en over andere die als regelmatig
dienen te worden beschouwd, geen enkele wettelijke bepaling de onderzoeksge-
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rechten verbiedt om het stuk te vervangen door een afschrift dat van de litigieuze
vermeldingen is gezuiverd; dat omgekeerd, voormeld artikel 235bis, §6, de verwijdering niet toestaat van een regelmatige onderzoeksverrichting om de enkele
redenen dat het verslag dat erover is opgemaakt, binnen eenzelfde akte, naast dat
van een andere onderzoeksverrichting staat die op een onwettige wijze is bevolen
of uitgevoerd;
Overwegende tenslotte dat artikel 1335 van het Burgerlijk Wetboek, waarvan
eveneens wordt aangevoerd dat het geschonden is, geen verband houdt met de
regels die de bewijsverkrijging en -beoordeling in strafzaken beheersen alsook
de vorm van de stukken waarin deze liggen vervat;
Dat het middel, wat dat betreft, faalt naar recht;
Over het tweede middel:
Eerste onderdeel:
Overwegende dat eiser aanvoert dat de nietigheid van de maatregelen tot het
opsporen van telefoongesprekken die door de procureur des Konings zijn bevolen, de nietigheid met zich meebrengt van de daaropvolgende vordering tot aanvullend onderzoek;
Overwegende dat de aanhangigmaking in rem en niet in personam van de zaak
bij de onderzoeksrechter met zich meebrengt dat de eventuele onregelmatigheid
van een inbeschuldigingstelling in de vordering tot aanvullend onderzoek, de
akte waarbij die magistraat kennis krijgt van een misdaad of een wanbedrijf als
dusdanig niet kan aantasten;
Dat uit de omstandigheid dat maatregelen tot het opsporen van telefoongesprekken op onregelmatige wijze door de procureur des Konings zijn bevolen,
niet volgt dat de feiten niet meer bij de onderzoeksrechter kunnen worden aangebracht, wanneer die maatregelen de identificatie van de daders nastreefden;
Overwegende dat het arrest een vordering tot het instellen van een gerechtelijk
onderzoek weigert te vernietigen die eiser alleen nietig wilde laten verklaren op
grond van de onregelmatigheden die een gedeelte van het vooronderzoek hebben
aangetast;
Dat de kamer van inbeschuldigingstelling zich door haar weigering niet in de
plaats heeft gesteld van het openbaar ministerie dat bevoegd is om te oordelen
over de opportuniteit om een onderzoeksrechter te vorderen en geen enkele wettelijke bepaling die door eiser is aangevoerd heeft geschonden;
Dat dit onderdeel niet kan worden aangenomen;
Tweede onderdeel:
Overwegende dat het middel, in zoverre het een miskenning van de bewijskracht van het schriftelijk advies van het openbaar ministerie van 8 september
2004 aanvoert, terwijl het arrest niet daarnaar verwijst, feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het middel, voor het overige, het arrest niet verwijt dat het
oordeelt dat de vordering tot aanvullend onderzoek een vermelding bevat die erin
niet voorkomt of geen vermelding bevat die erin voorkomt; dat het de kamer van
inbeschuldigingstelling alleen verwijt dat zij heeft geweigerd uit de onregelma-
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tigheid van de stukken die aan de inbeschuldigingstelling ten gronde liggen, de
nietigheid van het opsporingsonderzoek af te leiden;
Dat die grief geen schending van de bewijskracht van de akten uitmaakt;
Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
Over het derde middel:
Overwegende dat het middel het arrest niet verwijt dat het beslist dat de beschikking van de onderzoeksrechter te Brussel van 22 juni 2004 een vermelding
bevat die erin niet voorkomt of geen vermelding bevat die erin voorkomt;
Dat het middel het arrest verwijt dat het niet beslist dat de personen waarvan
de namen in voormelde beschikking zijn opgenomen alleen konden worden geïdentificeerd dankzij de door de procureur des Konings bevolen opsporing van de
telefoongesprekken;
Dat een dergelijke grief geen schending uitmaakt van de bewijskracht van de
akten;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
15 juni 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. S. Callewaert, Brussel, D. De Quévy, Brussel, M. Mareschal, Brussel en L.
Kennes, Brussel.

Nr. 346
2° KAMER - 15 juni 2005

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALLERLEI - WET BEGRIP - RECHTSTHEORIE - MISKENNING – GEVOLG.
2º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - ONREGELMATIGE HANDELING - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - NIETIGVERKLARING VAN EEN ONDERZOEKSVERRICHTING DAAROPVOLGENDE HANDELINGEN – GEVOLG.
3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BEWIJSMIDDEL - ONREGELMATIGE HANDELING KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - NIETIGVERKLARING VAN EEN ONDERZOEKSVERRICHTING DAAROPVOLGENDE HANDELINGEN – GEVOLG.
4º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
- BEWIJSMIDDEL - ONREGELMATIGE HANDELING - NIETIGVERKLARING VAN EEN
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- DAAROPVOLGENDE HANDELINGEN - REGELMATIGHEID ONAANTASTBARE BEOORDELING – TOEPASSING.
ONDERZOEKSVERRICHTING

5º ONDERZOEKSRECHTER - AANHANGIGMAKING - ONRUSTBARENDE VERDWIJNING.
6º ONDERZOEKSRECHTER - AANHANGIGMAKING - AANHANGIGMAKING IN REM ONREGELMATIGHEID VAN DE INBESCHULDIGINGSTELLING – GEVOLG.
1º Een rechtstheorie is geen wet in de zin van art. 608 Ger.W., zodat de miskenning ervan
geen aanleiding kan geven tot vernietiging. (Art. 608 Ger.W.)
2º, 3° en 4° Over de rechtspleging die volgt op een onregelmatige handeling, preciseert art.
235bis, §6 Sv., dat de nietigheid wordt uitgesproken "als daartoe grond bestaat"; de
kamer van inbeschuldigingstelling is derhalve bevoegd om, nadat zij een
onderzoeksverrichting heeft nietig verklaard, te oordelen dat daaropvolgende
handelingen, waarvan zij op onaantastbare wijze beslist dat deze niet noodzakelijk
daaruit voortvloeien, regelmatig zijn1. (Art. 235bis, §6 Sv.)
5º Het onderzoek betreffende de onrustbarende verdwijning van een persoon kan bij een
onderzoeksrechter worden aanhangig gemaakt, hoewel de procureur des Konings geen
aanwijzingen betreffende het plegen van een misdaad of een wanbedrijf tegen die
persoon heeft vergaard2.
6º Aangezien een zaak bij de onderzoeksmagistraat in rem en niet in personam wordt
aanhangig gemaakt, kan de eventuele onregelmatigheid van de inbeschuldigingstelling
de vordering tot gerechtelijk onderzoek niet aantasten3.
(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0627.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 april 2005 op verwijzing
gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling,
ten gevolge van het arrest van 19 januari 2005 van het Hof.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert drie middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
(...)
Over het tweede middel:
Eerste onderdeel:
1 Zie Cass., 14 dec. 1999, A.R. P.99.1585.N, nr. 678 en 15 juni 2005, A.R. P.05.0572.F, nr. 345
supra.
2 Zie Cass., 4 feb. 1997, A.R. P.96.1027.N, nr. 62.
3 Zie Cass., 15 juni 2005, A.R. P.05.0572.F, nr. 345, supra.
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Overwegende dat eiser aanvoert dat de nietigheid van de maatregelen tot het
opsporen van telefoongesprekken die door de procureur des Konings zijn bevolen, de nietigheid met zich meebrengt van de daaropvolgende vordering tot aanvullend onderzoek;
Overwegende dat een rechtstheorie geen wet is in de zin van artikel 608 van
het Gerechtelijk Wetboek, zodat de miskenning ervan geen aanleiding kan geven
tot vernietiging; dat het onderdeel, bijgevolg, in zoverre het de miskenning aanvoert van de "theorie van de zogenaamde vruchten van de vergiftige boom", niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat over de rechtspleging die volgt op een onregelmatige handeling, artikel 235bis, §6 van het Wetboek van Strafvordering preciseert dat de nietigheid wordt uitgesproken "als daartoe grond bestaat"; dat de kamer van inbeschuldigingstelling derhalve bevoegd is om, nadat zij een onderzoeksverrichting
heeft nietigverklaard, te oordelen dat daaropvolgende handelingen, waarvan zij
op onaantastbare wijze beslist dat deze niet noodzakelijk daaruit voortvloeien,
regelmatig zijn;
Overwegende dat het arrest vermeldt dat, in tegenstelling tot hetgeen eiser aanvoert, het gerechtelijk onderzoek niet enkel en uitsluitend op de voormelde maatregelen is gegrond; dat immers volgens de appèlrechters, "het dossier, dat niet alleen het inleidend proces-verbaal maar tevens andere onderzoeksverrichtingen
bevat die wel degelijk regelmatig zijn, zoals het buurtonderzoek, onderzoek in
ziekenhuizen, gevangenissen, spoorwegstations en opvangcentra, het verhoor
van getuigen en van verwanten van het slachtoffer, o.m. zijn familie en zijn collega's, regelmatig bij de onderzoeksrechter is aanhangig gemaakt [...]";
Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het de voormelde onafhankelijke
beoordeling van de kamer van inbeschuldigingstelling betwist of in zoverre het
onderzoek ervan een onderzoek van feitelijke gegevens van de zaak vereist,
waarvoor het Hof niet bevoegd is, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het aanvoert dat het onderzoek betreffende de onrustbarende verdwijning van een persoon alleen bij een onderzoeksrechter kan worden aanhangig gemaakt nadat de procureur des Konings de
aanwijzingen betreffende het plegen van een misdaad of een wanbedrijf tegen
die persoon heeft vergaard, faalt naar recht;
Overwegende dat het middel, voor het overige, de inbeschuldigingstelling verwart met het gerechtelijk onderzoek; dat de onregelmatigheid waaruit het eerste
voortvloeit het tweede niet kan aantasten aangezien de adiëring van de onderzoeksmagistraat niet in personam doch in rem gebeurt;
Dat het onderdeel wat dat betreft eveneens faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat eiser aanvoert dat het tegenstrijdig is te beweren dat de vordering tot aanvullend onderzoek regelmatig is terwijl men opwerpt dat de personen waartegen zij is opgesteld erin staan vermeld ten gevolge van onregelmatige
onderzoeken;
Overwegende dat de tegenstrijdigheid die wordt aangevoerd niet bestaat aan-
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gezien de adiëring van de onderzoeksmagistraat niet in personam doch in rem
gebeurt, wat het arrest in antwoord op de conclusie die namens eiser is neergelegd preciseert;
Dat dit onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig met de
wet is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
15 juni 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. S. Coupat, Brussel.

Nr. 347
2° KAMER - 15 juni 2005

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.2 – TOEPASSINGSGEBIED.
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.4 – TOEPASSINGSGEBIED.
3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 13 - VREEMDELING - WEIGERING VAN VERBLIJF - MAATREGEL TOT VERWIJDERING VAN
HET GRONDGEBIED - DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL – BEGRIP.
4º VREEMDELINGEN - WEIGERING VAN VERBLIJF - MAATREGEL TOT VERWIJDERING
VAN HET GRONDGEBIED - E.V.R.M. - ARTIKEL 13 - DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL – BEGRIP.
5º VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - ADMINISTRATIEVE MAATREGEL RECHTSMIDDEL - ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - HANDHAVING VAN DE
VRIJHEIDSBEROVING - CASSATIEBEROEP - VERVAL VAN DE HECHTENISTITEL – GEVOLG.
6º CASSATIEBEROEP — ALLERLEI - VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING ADMINISTRATIEVE MAATREGEL - RECHTSMIDDEL - ARREST VAN DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - HANDHAVING VAN DE VRIJHEIDSBEROVING - CASSATIEBEROEP VERVAL VAN DE HECHTENISTITEL – ONTVANKELIJKHEID.
1º en 2° De artt. 5.2 en 5.4 E.V.R.M. zijn van toepassing op een ieder die zijn vrijheid is
ontnomen door arrestatie of detentie; deze bepalingen hebben geen betrekking op de
personen wier detentie is afgelopen. (Artt. 5.2 en 5.4 E.V.R.M.)
3º en 4° Art. 13 E.V.R.M. waarborgt een ieder wiens rechten en vrijheden zijn geschonden
een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie; de vraag of de vreemdeling
die van het grondgebied is verwijderd over een daadwerkelijk rechtsmiddel beschikt in de
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zin van deze bepaling dient te worden onderzocht in het licht van de rechtspleging en de
rechtsmiddelen in hun geheel die hem door het nationaal recht worden aangeboden;
bijgevolg kan geen schending van voormeld art. 13 worden afgeleid uit de omstandigheid
alleen dat de artt. 71 tot 74 van de W. 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, de
rechtsmiddelen die daarin zijn bepaald alleen instellen tegen de maatregelen waarvan de
vreemdeling het voorwerp uitmaakt1. (Art. 13 E.V.R.M.; Artt. 71 tot 74 Vreemdelingenwet)
5º en 6° Het verval van de hechtenistitel van een vreemdeling maakt het cassatieberoep
dat is ingesteld tegen de beslissing waarbij, binnen de grenzen die zijn bepaald bij art. 72
Vreemdelingenwet, uitspraak is gedaan over de wettigheid van die titel en van de
maatregel tot verwijdering die deze ondersteunde, zonder voorwerp2.
(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0687.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 mei 2005 gewezen door het
Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de artikelen 5.2 en 5.4 van het Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden van toepassing zijn op
eenieder die zijn vrijheid is ontnomen door arrestatie of detentie;
Dat deze bepalingen geen betrekking hebben op de personen wier detentie is
afgelopen;
Overwegende dat artikel 13 van het Verdrag eenieder wiens rechten en vrijheden zijn geschonden, een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie waarborgt;
Dat de vraag of de vreemdeling die van het grondgebied is verwijderd over een
daadwerkelijk rechtsmiddel beschikt in de zin van deze bepaling dient te worden
onderzocht in het licht van de rechtspleging en van de rechtsmiddelen in hun geheel die hem door het nationaal recht worden aangeboden;
Dat, bijgevolg, geen schending van voormeld artikel 13 kan worden afgeleid
uit de omstandigheid alleen dat de artikelen 71 tot 74 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen, de rechtsmiddelen die daarin zijn bepaald
alleen instellen tegen de maatregelen waarvan de vreemdeling het voorwerp uit1 Zie Cass., 12 aug. 2003, A.R. P.03.1003.F, nr. 401.
2 Zie Cass., 13 juni 2001, A.R. P.01.0403.F, nr. 356.
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maakt;
Overwegende dat uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat eiser op 13 mei
is gerepatrieerd;
Dat de hechtenistitel die komt te vervallen het cassatieberoep dat is ingesteld
tegen de beslissing, waarbij binnen de grenzen die zijn bepaald door artikel 72
van de wet van 15 december 1980 uitspraak werd gedaan over de wettigheid van
die titel en van de maatregel tot verwijdering die deze ondersteunde, zonder
voorwerp maakt;
En overwegende dat er geen grond is om acht te slaan op het overige van de
memorie, dat geen verband houdt met de omstandigheid dat het cassatieberoep
zonder voorwerp is geworden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
15 juni 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. P. Hubert, Brussel.

Nr. 348
1° KAMER - 16 juni 2005

1º OVEREENKOMST — UITLEGGING - BODEMRECHTER - DRAAGWIJDTE – BEPERKING.
2º OVEREENKOMST — BESTANDDELEN — TOESTEMMING - AANVAARDING VAN HET
AANBOD.
1º De uitlegging die de bodemrechter van de hem voorgelegde brieven geeft, is
onaantastbaar op voorwaarde dat hij de bewijskracht van die akten niet miskent1.
2º Het sluiten van een overeenkomst impliceert de wilsovereenstemming van de twee
partijen, waarbij het niets uitmaakt dat het aanbod, waarvan de aanvaarding de
totstandkoming van de overeenkomst tot gevolg heeft, uitgaat van deze, veeleer dan van
gene partij.
(BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën T. ING BELGIË N.V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0017.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 juni 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
1 Cass., 14 okt. 2004, A.R. C.02.0621.F.
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II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1101, 1107, 1108, 1119, 1122, 1984, 1985 en 1988 van het Burgerlijk
Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt eerst de volgende feiten vast:
"Bij brief van 22 december 1988 meldt [verweerster] aan de echtgenoten D.-V. dat zij
er in beginsel mee akkoord gaat hun 3.200.000 BEF te lenen, zulks onder verschillende
voorwaarden, waaronder de inschrijving in haar voordeel van een hypotheek in eerste
rang op hun onroerend goed, gelegen te X;
Op die datum was het pand bezwaard met verscheidene hypothecaire inschrijvingen,
waaronder twee ten voordele [van eiser] (9de en 10de ontvangkantoor der belastingen te
Brussel) respectievelijk in derde en vierde rang;
[Verweerder] werd door de echtgenoten D.-V. ermee gelast de noodzakelijke handlichtingen of rangoverdrachten te verkrijgen teneinde aan de voornoemde voorwaarde te voldoen. Daartoe contacteerde hij de verschillende hypothecaire schuldeisers;
De inschrijvingen ten voordele van de eerste twee hypothecaire schuldeisers werden
doorgehaald (de desbetreffende akkoorden kwamen tot stand vooraleer, op 19 januari
1989, de akte van lening door [verweerster] ten voordele van de echtgenoten D.-V. werd
verleden, maar werden nadien uitgevoerd), zodat [eiser] in eerste en tweede rang kwam;
Op 10 januari 1989 schrijft de ontvanger van het 2de ontvangkantoor der belastingen te
Brussel (die de bevoegdheden van het 9de en 10de kantoor had overgenomen) [aan verweerder]: 'Ik kan onmogelijk de hypothecaire inschrijving doorhalen zolang de bedragen
niet zijn betaald. Ik weiger eveneens de rang over te dragen ten voordele van [verweerster]';
Niettemin schrijft die zelfde ontvanger, op aandringen van [verweerder], op 12 januari
1989: 'Ik ga ermee akkoord mijn rang over te dragen ten voordele van [verweerster]' en op
17 januari 1989: 'Als antwoord op uw brief van 4 januari 1989, wil ik u melden dat ik ermee akkoord ga de hypothecaire inschrijving van 1 april 1987 die genomen is door de
ontvanger te Brussel' (zijnde de eerste inschrijving ten voordele van eiser) door te halen.
Ten slotte heeft die ontvanger, op 18 januari 1989, zich ook akkoord verklaard met een
brief [van verweerder] betreffende de hypothecaire rangoverdracht van de inschrijvingen
van 1 april 1987 en 23 juni 1988;
Op 19 januari 1989 hebben de echtgenoten D.-V. voor [verweerder] de akte van lening
en van hypotheekstelling ten voordele van [verweerster] ondertekend, alsook de bijzondere voorwaarden die bij de akte zij gevoegd en er integraal deel van uitmaken, waarin
wordt vermeld dat het gehypothekeerde goed vrij en onbelast is van elke hypothecaire inschrijving, overschrijving of voorrecht. [Verweersters] hypotheek werd ingeschreven op
19 januari 1989;
Tussen [verweerster] en [eiser] werd geen enkele authentieke akte van rangoverdracht
opgemaakt en er werd geen enkele rangoverdracht vermeld in de rand van het hypotheekregister";
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Op 30 mei 1995 werd het pand openbaar geveild, door toedoen van notaris Bellefontaine, daartoe belast door de beslagrechter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel,
aan wie de toentertijd bevoegde ontvanger, op interpellatie van de beslagrechter, schreef
"dat hij niet kon instemmen met de rangoverdracht die blijkbaar door de vorige ontvanger
aanvaard was", en het door de notaris opgestelde proces-verbaal van rangregeling, door
eiser en verweerster ondertekend op 13 september 1995, slaat geen acht op de litigieuze
rangoverdracht, aangezien eiser voor zijn schuldvordering in eerste rang werd gerangschikt.
Op verweersters vordering tot veroordeling van eiser tot betaling van schadevergoeding
wegens wanuitvoering van de overeenkomst van rangoverdracht die, in de ogen van verweerster, tussen de partijen was tot stand gekomen, wijst het arrest verweersters vordering
toe en spreekt het, op de volgende gronden, de veroordeling van eiser uit:
"[Verweerster] houdt staande dat [eiser] de overeenkomst van rangoverdracht die volgens haar tussen is hen gesloten, niet heeft nageleefd;
Rangoverdracht is een wederkerig en vergeldend contract dat verwant is met ruil [...].
Zij slaat noch op de schuldvordering, noch op de daarmee verbonden hypotheek: zij tracht
enkel tussen twee ingeschreven hypothecaire schuldeisers een uitzondering vast te leggen
op de algemene regel volgens welke de rangorde wordt vastgesteld volgens de datum van
hun inschrijving. Opdat een rangoverdracht tot stand kan komen is wilsovereenstemming
tussen de overdrager en de overnemer nodig - waarbij de aanvaarding door laatstgenoemde uitdrukkelijk of stilzwijgend kan zijn - [...] en zij komt tussen de partijen tot stand, louter door de uitwerking van de overeenkomst, waarbij de vermelding in de rand van de
overeenkomst slechts noodzakelijk om ze aan derden tegenstelbaar te maken [...];
Uit de briefwisseling tussen [verweerder] en de ontvanger - zijnde inzonderheid uit de
brief van de ontvanger van 12 januari 1989 en uit de brief van de notaris van 17 januari
1989 met de inhoud waarvan de ontvanger op 18 januari 1989 akkoord ging - blijkt dat er
een vast en definitief aanbod van [verweerster] bestond dat door [eiser] was aanvaard en
onderworpen was aan de opschortende voorwaarde dat [verweerster] eveneens hypothecaire schuldeiser van de echtgenoten D.-V. werd (noodzakelijke voorwaarde opdat de
overeenkomst van rangoverdracht een voorwerp zou hebben);
Met toepassing van de op 19 januari 1989 ondertekende overeenkomst van hypotheekstelling is [verweerster] hypothecaire schuldeiser geworden. De opschortende voorwaarde
is dus op die datum vervuld en de overeenkomst van rangoverdracht moet zijn volle uitwerking hebben;
Aangezien de overeenkomst van rangregeling, zoals hierboven vermeld, aan geen enkel
vormvereiste van inschrijving in het register van hypotheekbewaring was onderworpen, is
zij volledig tot stand gekomen is tussen de partijen, louter op grond van de uitwisseling
van de toestemmingen, ook al kan de optredende notaris eventueel worden verweten dat
hij de overdracht niet heeft geconcretiseerd door de inschrijving ervan niet te verzekeren;
Door [verweerster] de eerste rang die [eiser] haar had overgedragen niet toe te kennen,
is hij tekortgekomen aan zijn verbintenis om zijn rang over te dragen;
Derhalve eist [verweerster] terecht - als herstel van die tekortkoming en niet op grond
van de aquiliaanse aansprakelijkheid - vergoeding voor de schade die eiser haar heeft toegebracht".
Grieven
Overdracht van hypothecaire rang is, zoals het arrest vermeldt, een overeenkomst.
Zoals elke overeenkomst vereist die overeenkomst de wilsovereenstemming van de partijen, dus van de overdrager en van de overnemer.
1.1. Eerste onderdeel
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Die wilsovereenstemming kan weliswaar voortvloeien uit het aanbod van een partij,
maar het aanbod moet aan de andere partij worden gedaan en ter kennis van die partij
worden gebracht door de aanbieder zelf of door zijn lasthebber.
De lasthebber kan de lastgever slechts op diens instructies, en niet op die van een derde
verbinden. Namens een partij kan hij dus, als haar lasthebber, slechts op instructie van de
aanbieder een aanbod doen en dat aanbod ter kennis van een andere partij brengen.
Noch uit de vaststellingen van het arrest, noch uit de stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, kan evenwel het bestaan worden afgeleid van een aanbod dat verweerster,
overdrager, doet aan eiser, overnemer, en dat zij ter kennis van eiser brengt.
Ook al wijst het hof van beroep erop dat verweerster "de echtgenoten D.-V. kennis
heeft gegeven van haar principeakkoord" om hun een lening toe te staan op voorwaarde
dat haar een hypothecaire inschrijving in eerste rang op het litigieuze pand zou worden
toegestaan, dan nog werd dat aanbod niet aan eiser maar wel aan de echtgenoten D.-V. gedaan en werd het door verweerster niet ter kennis van eiser gebracht. Bovendien was het
voorwerp ervan geen overeenkomst van rangoverdracht, die de echtgenoten D.-V., voor
wie het aanbod bestemd was, wettelijk gezien niet met verweerster konden aangaan, maar
een leningsovereenkomst, die gesloten moest worden tussen verweerster en de echtgenoten D.-V. en onderworpen was aan de voorwaarde dat de echtgenoten D.-V. verweerster
een hypotheek in eerste rang zouden toekennen.
Uit de vaststellingen van het arrest blijkt ook dat [verweerder], in zijn briefwisseling
met de ontvanger, niet door verweerster, maar door de echtgenoten D.-V. als lasthebber is
aangesteld ("[Verweerder] werd door de echtgenoten D.-V. ermee gelast de noodzakelijke
handlichtingen en rangoverdrachten te verkrijgen teneinde aan de voornoemde voorwaarde te voldoen. Daartoe contacteerde hij de verschillende hypothecaire schuldeisers").
De notaris heeft eiser dus geen aanbod kunnen doen en evenmin dat aanbod ter kennis
van eiser kunnen brengen als lasthebber van verweerster.
Daaruit volgt dat het arrest door te beslissen dat "uit de briefwisseling tussen [verweerder] en de ontvanger - zijnde inzonderheid uit de brief van de ontvanger van 12 januari
1989 en uit de brief van de notaris van 17 januari 1989 met de inhoud waarvan de ontvanger op 18 januari 1989 akkoord ging - blijkt dat er een vast en definitief aanbod van [verweerster] bestond dat door [eiser] was aanvaard en onderworpen was aan de opschortende
voorwaarde dat [verweerster] eveneens hypothecaire schuldeiser van de echtgenoten D.V. werd (noodzakelijke voorwaarde opdat de overeenkomst van rangoverdracht een voorwerp zou hebben)" en dat er bijgevolg een overeenkomst van hypothecaire rangoverdracht
gesloten is tussen eiser, overdrager, en verweerster, overnemer, het wettelijk begrip contractaanbod en de regels betreffende de totstandkoming van de overeenkomsten miskent
(artikelen 1101, 1107, 1108, 1119 en 1122 van het Burgerlijk Wetboek) alsook de regels
betreffende de lastgeving (artikelen 1984, 1985 en 1988 van het Burgerlijk Wetboek).
1.2. Tweede onderdeel
Ook al kan die wilsovereenstemming voortvloeien uit het aanbod van een partij, dan
nog kan het aanbod van rangoverdracht slechts uitgaan van de partij die zich ertoe verbindt haar rang af te staan, met andere woorden, de overdrager, en niet van de partij aan
wie die overdracht ten goede komt, met andere woorden, de overnemer.
Hieruit volgt dat het aanbod van rangoverdracht enkel van eiser kon uitgaan en niet van
verweerster.
Bijgevolg heeft het arrest, door uit zijn vaststellingen af te leiden "dat er een vast en definitief aanbod van [verweerster] bestond dat door [eiser] was aanvaard en onderworpen
was aan de opschortende voorwaarde dat [verweerster] eveneens hypothecaire schuldeiser
van de echtgenoten D.-V. werd (noodzakelijke voorwaarde opdat de overeenkomst van
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rangoverdracht een voorwerp zou hebben)" en, dat er bijgevolg een overeenkomst van hypothecaire rangoverdracht gesloten is tussen eiser, overdrager, en verweerster, overnemer,
het wettelijk begrip contractaanbod en de regels betreffende de totstandkoming van de
overeenkomsten miskend (artikelen 1101, 1107, 1108, 1119 en 1122 van het Burgerlijk
Wetboek).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1 Eerste onderdeel
Overwegende dat het arrest "uit de briefwisseling tussen [verweerder] en de
ontvanger - zijnde inzonderheid uit de brief van de ontvanger van 12 januari
1989 en uit de brief van [verweerder] van 17 januari 1989 met de inhoud waarvan de ontvanger op 18 januari 1989 akkoord ging - blijkt dat er een vast en definitief aanbod van [verweersters rechtsvoorganger] [over de litigieuze overdracht
van hypothecaire rang] bestond dat door [eiser] was aanvaard";
Overwegende dat de dat de wijze waarop de rechter de aan hem voorgelegde
brief uitlegt onaantastbaar is op voorwaarde dat hij de bewijskracht van die akten
niet miskent;
Overwegende dat het onderdeel, dat niet staande houdt dat het arrest de bewijskracht van de brieven waarop het steunt, zou schenden, aan dat arrest verwijt
dat het niet naar recht het bestaan van een aanbod in aanmerking heeft, gelet op
de omstandigheden, die het arrest in de uitlegging die eiser ervan geeft, zou vaststellen;
Overwegende dat, enerzijds, het arrest het bestaan van die overeenkomst van
rangoverdracht niet afleidt uit het principeakkoord van de rechtsvoorganger van
verweerster aan de echtgenoten D.-V.E. om hun een lening toe te staan op voorwaarde dat haar een hypothecaire inschrijving in eerste rang op hun pand zou
worden toegestaan;
Dat, anderzijds, uit de vermeldingen van het arrest dat " [verweerder] door de
echtgenoten D.-V. ermee werd gelast de noodzakelijke handlichtingen en rangoverdrachten te verkrijgen" en dat "hij daartoe de verschillende hypothecaire
schuldeisers contacteerde", niet kan worden afgeleid dat het arrest oordeelt dat
verweerder evenmin door verweerster was gemachtigd;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het sluiten van een overeenkomst van hypothecaire rangoverdracht, net zoals elke overeenkomst, de wilsovereenstemming van de twee
partijen impliceert, waarbij het niets uitmaakt dat het aanbod, waarvan de aanvaardig de totstandkoming van de overeenkomst tot gevolg heeft, uitgaat van
deze, veeleer dan van gene partij;
Dat het onderdeel, dat staande houdt dat het aanbod van rangoverdracht slechts
van de overdrager kan uitgaan, faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
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HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het bedrag waartoe het
eiser tot betaling aan verweerster vaststelt op 33.341,16 euro, en het uitspraak
doet over de kosten;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige, alsook de vordering tot bindendverklaring;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiser in de helft van de kosten;
Houdt de overige kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
16 juni 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. T'Kint en Simont.

Nr. 349
1° KAMER - 16 juni 2005

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — GEMIS AAN BELANG OF BESTAANSREDEN - GEMIS AAN BESTAANSREDEN BESTREDEN ARREST BIJ UITBREIDING VERNIETIGD – ONTVANKELIJKHEID.
2º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — PROCEDURE IN CASSATIE VOORZIENING ZONDER BESTAANSREDEN - AMBTSHALVE NIET-ONTVANKELIJKHEID - KOSTEN –
GEVOLG.
1º Het cassatieberoep tegen een arrest van het hof van beroep dat vernietigd is door
uitbreiding van de vroegere vernietiging van een arrest van een ander hof van beroep
waarvan het het vervolg was, is niet-ontvankelijk omdat het geen bestaansreden meer
heeft1. (Art. 1097 Ger.W.)
2º Wanneer het Hof een cassatieberoep wegens gemis aan bestaansreden ambtshalve
niet-ontvankelijk verklaart omdat het bestreden arrest al door het Hof vernietigd is ten
gevolge van de vernietiging van een vorig arrest van een ander hof van beroep, waarvan
het het vervolg was, worden de kosten van het niet-ontvankelijk verklaarde
cassatieberoep aangehouden en de uitspraak daaromtrent overgelaten aan het gerecht
waarnaar de zaak is verwezen2.
(WILLEMS N.V. T. B. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0082.F)

1 Zie Cass., 12 dec. 1997, tweede zaak, A.R. C.97.0004.F, nr. 552-553.
2 Zie noot 1.
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 september 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Over de door het openbaar ministerie overeenkomstig artikel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek ambtshalve tegen het cassatieberoep opgeworpen grond van
niet-ontvankelijkheid: het heeft geen bestaansreden meer:
Overwegende dat het bestreden arrest bij arrest van het Hof van 11 maart
2005, dat de zaak heeft verwezen naar het Hof van Beroep te Brussel, vernietigd
werd ten gevolge van de vernietiging van het arrest van het Hof van Beroep van
Gent van 16 oktober 1998, waarvan het het gevolg was;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan het Hof van
Beroep te Brussel, rechtdoende als rechtscollege waarnaar de zaak is verwezen.
16 juni 2005 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Simont en T'Kint.

Nr. 350
1° KAMER - 17 juni 2005

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEKENTENIS - GERECHTELIJKE BEKENTENIS –
BEGRIP.
2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEKENTENIS - GERECHTELIJKE BEKENTENIS –
UITLEGGING.
1º De gerechtelijke bekentenis kan zowel op rechtsfeiten als op materiële feiten slaan,
maar niet op een rechtsvraag1. (Art. 1356, eerste en tweede lid B.W.)
2º Bij de uitlegging van een gerechtelijke bekentenis moet de rechter alle feitelijke
gegevens ervan in aanmerking nemen, maar is hij niet gebonden door de juridische
gevolgen die de partij die de bekentenis heeft afgelegd eruit afleidt2. (Art. 1356, eerste en
tweede lid B.W.)
1 Zie Cass., 7 feb. 1997, A.R. C.95.0127.N, nr. 71 en 24 juni 1999, A.R. C.98.0259.F, nr. 394
(buitengerechtelijke bekentenis).
2 Zie Cass., 14 feb. 1986, A.R. 4848, nr. 386.
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(D. T. V.)

ARREST

(A.R. C.03.0608.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 1 oktober 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 1354, 1356, 1582, 1583 en 1591 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De twaalfde kamer van het Hof van Beroep te Gent verklaart in het bestreden arrest van
1 oktober 2003 verweerders hoofdberoep gegrond, vernietigt het aangevochten vonnis en
verklaart, opnieuw wijzende, de oorspronkelijke vordering van eiser ongegrond. Tevens
verklaart het hof (van beroep) de oorspronkelijke tegenvordering ontvankelijk en gegrond
in de mate dat het voor recht zegt dat verweerder eigenaar is van 1.200 aandelen van de
NV Imeutex en dat het verweerder machtigt zich 1.200 van de 1.280 aandelen te laten
overhandigen. Het wijst de vordering in schadevergoeding wegens tergend en roekeloos
hoger beroep af als ongegrond, en veroordeelt eiser tot de kosten van beide aanleggen.
Het hof van beroep grondt deze beslissing op de volgende motieven:
"3.
(...)
Tenslotte vermeldt het proces-verbaal van de openbare terechtzitting voor de tweede
kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent op datum van 31 januari 1997: 'De
(heer V.B.) verklaart ter terechtzitting dat er volgens hem geen verkoop is geweest van de
aandelen aan hem, dat hij aan de (heer D.) die aandelen niet heeft betaald. De (heer V.B.)
verklaart dat hij wel gedurende 10 jaar aan de (heer D.) diensten heeft verstrekt, zoals het
doen van het huishouden. Beide partijen verklaren een relatie te hebben gehad en gedurende 9 jaar te hebben samengewoond. (De heer D.) verklaart dat hij in die periode de enige kostwinner was van het gezin en instond voor het onderhoud van (de heer V.B.)'.
4.
De heer D. roept de nietigheid in van de 'overdracht van de aandelen', omdat er geen
geldige wilsovereenstemming heeft bestaan.
(...)
5.
Tot de geldigheid van een overeenkomst zijn vier voorwaarden vereist: de toestemming
van de partij die zich verbindt, haar bekwaamheid om contracten aan te gaan, een bepaald
voorwerp als inhoud van de verbintenis en een geoorloofde oorzaak van de verbintenis.
(...)
De verklaringen van de heren D. en V.B. ter pleitzitting vóór de eerste rechter wijzigen
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niets aan wat voorafgaat.
Om een geldige koop-verkoop tot stand te brengen is het verder niet vereist dat er een
prijs wordt betaald: de koop-verkoop is tussen partijen voltrokken, en de koper verkrijgt
van rechtswege de eigendom ten aanzien van de verkoper, zodra er overeenkomst is omtrent de zaak en de prijs, hoewel de zaak nog niet geleverd en de prijs nog niet betaald is
(art. 1583 B.W.).
(...)"
Grieven
Eiser stelde in zijn syntheseconclusie dat "ontegenwerpelijk" vaststond dat hij eigenaar
was geworden, na de kapitaalverhoging van 29 oktober 1993, van 1.120 aandelen van de
vennootschap, wat door het hof van beroep niet werd betwist.
Hiertegenover voerde verweerder aan dat deze aandelen ingevolge een verkoop zijn eigendom waren geworden, wat zou moeten blijken uit de door eiser voor voldaan ondertekende verklaring van 1 januari 1994, waarvan het hof van beroep melding maakt.
Overeenkomstig artikel 1582, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek is koop de overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt om een zaak te leveren en de andere om
daarvoor een prijs te betalen.
1. Eerste onderdeel
Naar luid van artikel 1354 van het Burgerlijk Wetboek is de bekentenis waarop men
zich tegen een partij beroept, ofwel buitengerechtelijk, ofwel gerechtelijk.
Artikel 1356 van hetzelfde wetboek preciseert dat de gerechtelijke bekentenis een verklaring is die in rechte gedaan wordt door de partij (eerste lid) en die volledig bewijs oplevert tegen hem die de bekentenis gedaan heeft (tweede lid).
In het overeenkomstenrecht is de gerechtelijke bekentenis altijd toegelaten, ongeacht of
ze een rechtshandeling dan wel een materieel feit betreft. Zo kan het bestaan van een
overeenkomst worden bekend, behalve in materies die de openbare orde raken.
Eiser betwistte in zijn samenvattende beroepsbesluiten, neergelegd op 19 augustus
2003, dat het bewijs zou zijn geleverd van het bestaan van een wilsovereenstemming tussen partijen met betrekking tot de overdracht van de aandelen.
Eiser wees er in dat verband op dat verweerder ter zitting van 31 januari 1997 van de
tweede kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent uitdrukkelijk had verklaard,
zoals door het hof van beroep expliciet overgenomen, dat tussen partijen nooit enige verkoop had plaatsgevonden.
Eiser stelde meer in het bijzonder: "Uit de eigen verklaring van (verweerder) is één feit
zeker en ontegensprekelijk: de litigieuze aandelen werden nooit verkocht door (eiser) aan
(verweerder) (...)".
De verklaring ter terechtzitting "dat er geen verkoop is geweest" levert een gerechtelijke bekentenis op nopens het al dan niet voorhanden zijn van een verkoopovereenkomst,
waaraan wettige bewijswaarde toekomt.
De rechter kon dienvolgens niet wettig oordelen dat een koopovereenkomst tussen partijen gesloten werd, onder afwijzing van de verklaringen van verweerder, die als gerechtelijke bekentenis kunnen worden opgevat.
Het hof van beroep miskent dienvolgens de artikelen 1354, 1356 en 1582 van het Burgerlijk Wetboek.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
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Overwegende dat, luidens artikel 1356, eerste en tweede lid van het Burgerlijk
Wetboek, een gerechtelijke bekentenis een verklaring is die in rechte gedaan
wordt door de partij of door haar bijzondere gevolmachtigde en die een volledig
bewijs oplevert tegen hem die de bekentenis gedaan heeft;
Dat dergelijke bekentenis kan slaan zowel op rechtsfeiten als op materiële feiten, maar niet op een rechtsvraag;
Dat de rechter, bij de uitlegging van een gerechtelijk bekentenis, alle feitelijke
gegevens ervan in aanmerking moet nemen, maar niet gebonden is door de juridische gevolgen die de partij die de bekentenis heeft afgelegd, eruit afleidt;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat verweerder ter terechtzitting
van de tweede kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent op 31 januari
1997 verklaarde "dat er volgens hem geen verkoop is geweest van de aandelen
aan hem, dat hij aan (eiser) de aandelen niet heeft betaald" en "dat hij wel gedurende 10 jaar aan (eiser) diensten heeft verstrekt, zoals het doen van het huishouden"; dat de appèlrechters verder vaststellen dat beide partijen er verklaarden
"een relatie te hebben gehad en gedurende 9 jaar te hebben samengewoond" en
dat eiser er verklaarde "dat hij in die periode de enige kostwinner was van het gezin en instond voor het onderhoud van (verweerder)";
Dat de appèlrechters tot een verkoop van de aandelen door eiser aan verweerder besluiten en hierbij onder meer oordelen dat "om een geldige koop-verkoop
tot stand te brengen, het verder niet (is) vereist dat er een prijs wordt betaald: de
koop-verkoop is tussen partijen voltrokken en de koper verkrijgt van rechtswege
de eigendom ten aanzien van de verkoper, zodra er overeenkomst is omtrent de
zaak en de prijs, hoewel de zaak nog niet geleverd en de prijs nog niet betaald
is";
Dat de appèlrechters aldus aannemen dat verweerder uit de omstandigheid dat
hij de aandelen niet heeft betaald, ten onrechte heeft afgeleid dat er geen verkoop
heeft plaatsgevonden;
Dat de appèlrechters, door aldus de juridische gevolgen van het door verweerder erkende feit "dat hij aan (eiser) de aandelen niet heeft betaald" anders te beoordelen dan verweerder die ze heeft afgelegd, de in het onderdeel aangewezen
wetsbepalingen niet schenden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
17 juni 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: mr.Geinger.
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Nr. 351
1° KAMER - 17 juni 2005

CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — GEMIS AAN BELANG OF BESTAANSREDEN - VORDERING IN VRIJWARING AFWIJZING - CASSATIEBEROEP VAN OORSPRONKELIJKE EISER – GEVOLG.
De omstandigheid dat, indien een vordering in vrijwaring wordt afgewezen, zulks het
patrimonium van de eiser in vrijwaring beïnvloedt en dat dit ook voor de rechten van de
oorspronkelijke eiser negatieve gevolgen kan hebben, verleent laatstgenoemde geen
belang om tegen die beslissing, die hem vreemd is, hem niet grieft en hem niet in de
kosten veroordeelt, een cassatieberoep in te stellen. (Art. 17 Ger.W.)
(ZITMEUBELEN JORI N.V. e.a. T. DEXIA VERZEKERINGEN N.V.)

ARREST

(A.R. C.04.0231.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 januari 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Over het door verweerster opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid van
het cassatieberoep: de eiseressen hebben geen belang om de beslissing aan te
vechten omtrent de vordering in vrijwaring van J. tegen verweerster:
Overwegende dat verweerster aanvoert dat de eiseressen geen belang hebben
om de beslissing betreffende de vordering in vrijwaring van J. tegen haar aan te
vechten daar zij door die beslissing niet worden gegriefd;
Dat verweerster aldus in wezen de ontvankelijkheid van het cassatieberoep
aanvecht;
Overwegende dat het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing van het arrest die de vordering in vrijwaring van J. tegen de NV Dexia Verzekeringen als
ongegrond afwijst;
Dat die beslissing vreemd is aan de eiseressen en hen niet grieft;
Dat de eiseressen, die niet in de kosten werden veroordeeld, geen belang hebben om cassatieberoep in te stellen;
Dat de omstandigheid dat indien de vordering in vrijwaring wordt afgewezen,
zulks het patrimonium van J. beïnvloedt en dit ook voor de rechten van de eiseressen negatieve gevolgen kan hebben, hieraan geen afbreuk doet;
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Dat het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen;
2. Vordering tot bindendverklaring
Overwegende dat de verwerping van het cassatieberoep alle belang ontneemt
aan de vordering tot bindendverklaring die de eiseressen tegen J. hebben ingesteld;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring;
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.
17 juni 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Gryse en Geinger.

Nr. 352
1° KAMER - 17 juni 2005

HANDELSPRAKTIJKEN - STAKINGSRECHTER - BEVOEGDHEID – OMVANG.
In de regel kan de stakingsrechter het bestaan van een inbreuk op de eerlijke
handelspraktijken niet vaststellen zonder vervolgens de staking ervan te bevelen; dit sluit
niet uit dat hij vaststelt dat een daad een dergelijke inbreuk vormt en vervolgens de daad
als zodanig niet verbiedt omdat ze door het verloop van de tijd volledig voltrokken is,
maar de staking beveelt van de onrechtmatige praktijken die eraan ten grondslag liggen,
dit ten einde herhaling te voorkomen1. (Art. 95 Handelspraktijkenwet 1991)
(CONEVEX B.V.B.A. T. LIFE EVENTS N.V.)

ARREST

(A.R. C.04.0274.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 maart 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 95 van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de Handelspraktijken en de Voorlichting en Bescherming van de Consument (hierna de "WHPC").
1 Zie Cass., 20 okt. 1972, A.C. 1973, 180; zie ook J. STUYCK, Beginselen van Belgisch privaatrecht,
Handels-economisch recht, Handelspraktijken, 2e uitg., Story-Scientia, 2004, nr. 109.
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Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van 9 maart 2004 verklaart het hoger beroep van verweerster ontvankelijk en gegrond, verklaart de oorspronkelijke vordering van verweerster zoals geherformuleerd in graad van beroep grotendeels gegrond en stelt onder meer vast dat eiseres
zich schuldig heeft gemaakt aan een schending van de eerlijke handelsgebruiken door
haar vakbeurs "EMIF" te organiseren op 27 en 28 maart 2002 en hierbij aan te haken aan
de organisatie van de vakbeurs "Meeting & Weltra (-Bugi)" die door verweerster wordt
georganiseerd, op grond van de volgende motieven:
"(...) Boven is evenwel beslist dat de grieven van (verweerster) grotendeels gegrond
zijn.
Zij is gerechtigd om te doen vaststellen dat eiseres' beurs voor 2002 georganiseerd werd
met schending van de eerlijke handelsgebruiken.
Daarenboven strekt haar vordering er ook met reden toe om voor de toekomst herhaling
van de inbreuken te voorkomen" (bestreden arrest, p. 16, bovenaan).
Grieven
Naar luid van artikel 95 van de WHPC stelt de voorzitter van de rechtbank van koophandel het bestaan vast en beveelt de staking van een zelfs onder het strafrecht vallende
daad die een inbreuk op de bepalingen van deze wet uitmaakt.
De tweeledige opbouw van artikel 95 van de WHPC brengt met zich dat de stakingsrechter slechts het bestaan van een inbreuk op de WHPC kan vaststellen in het kader van
een vordering waarbij ook de staking van deze inbreuk op de WHPC wordt gevorderd.
In casu vorderde verweerster inderdaad geen stakingsbevel meer met betrekking tot de
organisatie door eiseres van de vakbeurs "EMIF" op 27 en 28 maart 2002, hetgeen verweerster wel deed tijdens de procedure in eerste aanleg voor de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.
De stringente bepaling van artikel 95 van de WHPC houdt bovendien in dat, wanneer er
om één of andere reden geen aanleiding meer bestaat tot het uitspreken van een stakingsbevel (zoals wanneer de vordering tot het horen uitspreken van een stakingsbevel zonder
voorwerp is geworden), de stakingsrechter evenmin nog geroepen is het bestaan van een
inbreuk op de WHPC vast te stellen.
In casu had eiseres inderdaad in haar vijfde samenvattende en vierde aanvullende conclusie in hoger beroep (p. 23, randnummer 70) geargumenteerd dat de vordering van verweerster, voor zover deze betrekking had op de organisatie van de vakbeurs "EMIF" op
27 en 28 maart 2002, geen voorwerp meer had, aangezien zij enkel betrekking had op een
vakbeurs die reeds had plaatsgehad.
De appèlrechters hebben zodoende ten onrechte vastgesteld dat eiseres zich heeft schuldig gemaakt aan een schending van de eerlijke handelsgebruiken door haar vakbeurs
"EMIF" te organiseren op 27 en 28 maart 2002 en hierbij aan te haken aan de organisatie
van de vakbeurs "Meeting & Weltra (-Bugi)" die door verweerster wordt georganiseerd.
De appèlrechters hebben derhalve artikel 95 van de WHPC geschonden door de onrechtmatigheid van een aangeklaagde daad vast te stellen zonder dat de staking ervan
werd gevorderd.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 95 van de wet van 14 juli 1991 betreffende
de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, de
voorzitter van de rechtbank van koophandel het bestaan vaststelt en de staking
beveelt van een zelfs onder het strafrecht vallende daad die een inbreuk op de bepalingen van die wet uitmaakt;
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Dat die wettelijke bepaling voor gevolg heeft dat de stakingsrechter in de regel
het bestaan van een inbreuk niet kan vaststellen zonder vervolgens de staking ervan te bevelen;
Dat die wettelijke bepaling echter niet uitsluit dat de stakingsrechter vaststelt
dat een bepaalde daad een inbreuk vormt op de eerlijke handelspraktijken en vervolgens niet de daad als dusdanig verbiedt omdat zij door het verloop van de tijd
volledig voltrokken is, maar de staking beveelt van de onrechtmatige praktijken
die er aan ten grondslag liggen, dit teneinde herhaling te voorkomen;
Overwegende dat de appèlrechters aannemen dat de door eiseres in maart 2002
georganiseerde beurs strijdig is met de eerlijke handelsgebruiken omdat zij tot
stand is gekomen ingevolge een aantal onrechtmatige praktijken en vervolgens
een verbod van dergelijke praktijken opleggen zodanig dat in de toekomst eiseres
niet opnieuw een gelijkaardige met de eerlijke handelsgebruiken strijdige beurs
zou inrichten;
Dat door aldus te oordelen de appèlrechters artikel 95 Wet Handelspraktijken
niet schenden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
17 juni 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Nelissen Grade en Kirkpatrick.

Nr. 353
1° KAMER - 17 juni 2005

1º HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS — BEDONGEN STELSELS - SCHEIDING
VAN GOEDEREN - BEHEER – VASTSTELLING.
2º HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS — BEDONGEN STELSELS - SCHEIDING
VAN GOEDEREN - BEHEER - REKENINGEN - VOLMACHT – DRAAGWIJDTE.
1º De rechter stelt in feite vast wie van de echtgenoten het beheer heeft van de goederen.
(Art. 1467 B.W.)
2º Het enkele feit dat een echtgenoot mandaat heeft op de rekeningen van de andere
echtgenoot houdt niet noodzakelijk in dat hij daardoor het beheer heeft van die
rekeningen. (Art. 1467 B.W.)
(D. T. D.)

ARREST
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(A.R. C.04.0395.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 april 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 1467 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest beslist dat verweerster gerechtigd is op de helft van de onverdeelde
gelden die op de bankrekeningen stonden en die eiser zich heeft toegeëigend en op de
vruchten van deze gelden vanaf de toe-eigening, zodat zij aanspraak kan maken op vergoedende intresten daarop aan de wettelijke intrestvoet, op grond van onder andere de
volgende motieven:
"Dat (eiser) zich ten onrechte op artikel 1467 van het Burgerlijk Wetboek beroept om
aan de betaling van intresten te ontsnappen, dat het niet is omdat aan (eiser) een volmacht
op de bankrekeningen werd gegeven dat (verweerster) het beheer over deze goederen aan
hem heeft gelaten in de zin van de voormelde bepaling; dat integendeel blijkt dat (eiser)
zich deze gelden, buiten medeweten van (verweerster), wederrechtelijk heeft toegeëigend
en dan ook gehouden is tot betaling van de intresten daarop".
Grieven
Artikel 1467 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat wanneer een echtgenoot het beheer van zijn goederen aan de andere echtgenoot heeft overgelaten, deze bij de ontbinding
van het stelsel slechts gehouden is tot het opleveren van de aanwezige vruchten en hij
geen verantwoording verschuldigd is voor die welke tot dan toe zijn gebruikt.
Die bepaling is gegrond op het vermoeden volgens hetwelk de lasthebber de vruchten
heeft gebruikt in het belang van de lastgever en van de huishouding. Dit vermoeden is onweerlegbaar.
Die bepaling is van toepassing telkens als een echtgenoot het beheer van zijn goederen
aan de andere echtgenoot heeft overgelaten. De echtgenoot die een volmacht heeft op een
bankrekening handelt als lasthebber van de andere echtgenoot. Hij beschikt over het beheer van de gelden die op de bankrekening staan.
Het bestreden arrest stelt vast dat aan eiser door verweerster een volmacht op de bankrekeningen werd verleend. Het beslist echter dat het niet is omdat aan eiser een volmacht
op de bankrekeningen werd gegeven dat verweerster het beheer over deze goederen aan
hem heeft overgelaten in de zin van de voormelde bepaling.
Het bestreden arrest miskent derhalve het begrip "beheer van goederen", zoals omschreven in het artikel 1467 van het Burgerlijk Wetboek, en kon niet wettig beslissen dat
eiser zich niet kan beroepen op artikel 1467 van het Burgerlijk Wetboek.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat artikel 1467 van het Burgerlijk
Wetboek gegrond is op een onweerlegbaar vermoeden dat de lasthebber de
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vruchten van de goederen heeft gebruikt in het belang van de lastgever en van de
huishouding en dat het arrest het begrip "beheer van goederen" in artikel 1467
schendt omdat de echtgenoot die een volmacht heeft op een bankrekening van de
andere echtgenoot handelt als lasthebber van de andere echtgenoot zodat hij beschikt over het beheer van de gelden die op de bankrekening staan;
Overwegende dat voor het geval van een bedongen scheiding van goederen artikel 1467 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat wanneer een echtgenoot het
beheer van zijn goederen aan de andere echtgenoot heeft gelaten, deze, hetzij op
verzoek van eerstgenoemde, hetzij bij de ontbinding van het stelsel, slechts gehouden is tot het opleveren van de aanwezige vruchten en hij geen verantwoording schuldig is van die welke tot dan toe zijn verbruikt;
Dat de rechter in feite vaststelt wie van de echtgenoten het beheer heeft van de
goederen;
Dat het enkele feit dat een echtgenoot mandaat heeft op de rekeningen van de
andere echtgenoot, niet noodzakelijk inhoudt dat die ene echtgenoot daardoor het
beheer heeft van de rekeningen van die andere echtgenoot;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat:
1. verweerster rekeningen heeft geopend bij de Generale Bank Nederland;
2. verweerster titularis was van de rekeningen;
3. mag aangenomen worden dat die rekeningen de inkomsten betreffen die de
"ex-echtgenoten", zijnde eiser en verweerster, verworven hebben onder meer
door de uitbating van de onverdeelde handelszaak Hortensiahoeve;
4. dat gezien geen der echtgenoten aantoont dat de gelden hen eigen zijn, deze
vermoed worden tussen hen in onverdeeldheid te zijn;
5. eiser op die rekeningen volmacht had;
6. eiser die rekeningen heeft leeggehaald buiten weten van verweerster;
7. verweerster gerechtigd is op de helft van die gelden die op die rekening
stonden;
8. verweerster gerechtigd is op de vruchten van deze gelden vanaf de toeëigening ervan door eiser;
9. het niet is omdat aan eiser volmacht werd gegeven op die rekeningen dat
verweerster het beheer over die goederen aan eiser heeft gelaten in de zin van artikel 1467 van het Burgerlijk Wetboek;
Dat het arrest aldus het begrip "beheer van goederen" in voormeld artikel 1467
niet miskent;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
17 juni 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advo-
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caten: mrs. Mahieu en Geinger.

Nr. 354
3° KAMER - 20 juni 2005

VENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS ORGAAN - FOUT - VERGOEDING – VERPLICHTING.
Hoewel de fout die een orgaan van een vennootschap begaat bij de besprekingen die tot
een overeenkomst hebben geleid, de aansprakelijkheid van die rechtspersoon
rechtstreeks in het gedrang brengt, sluit die aansprakelijkheid, in de regel, de
persoonlijke aansprakelijkheid van dat orgaan niet uit maar bestaat zij gelijktijdig met
laatstgenoemde aansprakelijkheid1. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(D. e.a. T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0105.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 30 mei 2002 is gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van 14 maart 2005 heeft de eerste voorzitter de zaak verwezen
naar de derde kamer.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middelen
De eisers voeren in hun verzoekschrift de volgende drie middelen aan:
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 59, 191, inzonderheid eerste lid, 191bis en 192 van de Luxemburgse wet
van 10 augustus 1915 betreffende de handelsvennoot-schappen;
- de artikelen 1382, 1383, 1984, 1989, 1991 en 1992 van het Luxemburgse Burgerlijk
Wetboek;
- voor zoveel nodig, de artikelen 1382, 1383, 1984, 1989, 1991 en 1992 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest heeft vastgesteld dat eiseres statutair zaakvoerster is van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht Comptigest, dat eiser
de feitelijke zaakvoerder ervan is en dat de eisers de vennootschap Comptigest vertegenwoordigd hebben in het kader of bij de overeenkomsten van 14 en 25 februari 1994, waarbij de vennootschap Comptigest haar werkzaamheid van domiciliëring van buitenlandse
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2005, nr. 354.
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vennootschappen in Luxemburg aan de derde verweerster verkocht heeft,
en beslist vervolgens dat de [eisers] krachtens artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
aansprakelijk zijn voor de schade die zij de verweerders hebben toegebracht door hun terughoudendheid bij de besprekingen die tot de voormelde overeenkomsten van 14 en 25
februari 1994 hebben geleid.
Het arrest grondt zijn beslissing op de volgende redenen:
(1) "Noch [de eerste twee verweerders] noch [de derde verweerster] gronden [...] hun
vordering op de contractuele aansprakelijkheid van Comptigest of [van de eisers], doch op
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.
(2) [Eiseres] beroept zich op haar hoedanigheid van orgaan van Comptigest om [de verweerders] het recht te betwisten om van haar persoonlijk een vergoeding voor een foutieve handeling te vorderen op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.
Net als iedereen moet de bestuurder of de zaakvoerder van een vennootschap, overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, persoonlijk elke schade
vergoeden die hij een ander door zijn schuld heeft toegebracht. Dat algemeen beginsel
wordt bevestigd door de regels van de lastgeving, aangezien de zaakvoerder optreedt in de
hoedanigheid van lasthebber van de vennootschap. Krachtens de regels van de lastgeving
blijft de lasthebber persoonlijk gehouden ten aanzien van derden voor de foutieve handelingen die hij jegens hen zou stellen, al kunnen zij de lastgever (van de vennootschap)
aanspreken.
De aansprakelijkheid van een rechtspersoon voor een aquiliaanse fout van één van zijn
organen sluit in de regel de persoonlijke aansprakelijkheid van die organen niet uit, aangezien die aansprakelijkheden naast elkaar blijven bestaan.
Bij wanuitvoering van een contractuele verbintenis die tevens een miskenning uitmaakt
van de algemene verplichting van voorzichtigheid, die iedereen dient na te leven (artikel
1382 van het Burgerlijk Wetboek), kunnen de derden die schade hebben geleden door die
miskenning van de algemene verplichting van voorzichtigheid, zich trouwens niet rechtstreeks beroepen op de wanuitvoering van de contractuele verbintenis.
(3) [Eiser] beweert dat hij niet aansprakelijk kan worden gesteld omdat hij geen orgaan
is van Comptigest.
Uit de stukken van het rechtplegingsdossier van de [verweerders] blijkt afdoend dat [eiser] één van de feitelijke zaakvoerders van Comptigest is (ontvangst van het voorschot
van twee miljoen op 25 februari 1994, ontmoeting met de eigenaar van het pand waar de
buitenlandse vennootschappen gedomicilieerd waren, ondertekening van een deel van de
facturen, gesprekken met de [eerste twee verweerders] tijdens de onderhandeling van de
overeenkomsten, vertegenwoordiging van zijn dochter bij het deskundigenonderzoek).
Dat middel doet niet terzake. Het is des te minder gegrond, daar hij niet aansprakelijk
wordt gesteld wegens wanuitvoering van een contractuele verbintenis maar wel, zoals
hierboven is gezegd, wegens een quasi-delictuele fout.
(4) [De eisers] betogen ten onrechte dat, krachtens de regels van de samenloop van de
contractuele en aquiliaanse aansprakelijkheid, [de verweerders] moeten aantonen - hetgeen zij niet zouden doen - dat er een andere fout en een andere schade bestaat dan alleen
de wanuitvoering van een contractuele verbintenis en de daaruit voortvloeiende schade.
De vraag inzake de samenloop van de contractuele en de aquiliaanse aansprakelijkheid
rijst alleen wanneer een partij, in het kader van de contractuele verhoudingen, de aquiliaanse aansprakelijkheid van zijn medecontractant aanvoert. Dat is te dezen niet het geval,
aangezien niet de aansprakelijkheid van Comptigest maar de - persoonlijke - aansprakelijkheid [de eisers] in het gedrang is gebracht, op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek".
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Grieven
Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Belgische en van het Luxemburgse Burgerlijk Wetboek, die identiek zijn, is eenieder aansprakelijk voor de schade welke hij door
zijn daad, zijn nalatigheid of zijn onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt.
Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht treedt op
door tussenkomst van zijn zaakvoerders, die de lasthebbers ervan zijn (artikelen 191 en
191bis van de Luxemburgse wet van 10 augustus 1915; vgl. artikelen 129 en 130 van de
gecoördineerde Belgische wetten op de handelsvennootschappen).
De zaakvoerders van een Luxemburgse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
zijn overeenkomstig het gemeen recht jegens de vennootschap verantwoordelijk voor de
hun opgedragen taak en voor de tekortkomingen in hun bestuur. Zij zijn, hetzij jegens de
vennootschap, hetzij jegens derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtredingen van de bepalingen van de wet op de handelsvennootschappen of
van de statuten van de vennootschap. Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen
deel hebben gehad, worden zij van die aansprakelijkheid slechts ontheven indien hun geen
schuld kan worden verweten en zij die overtredingen hebben aangeklaagd op de eerste algemene vergadering nadat zij er kennis van hebben gekregen (artikelen 59 en 192 van de
Luxemburgse wet van 10 augustus 1915; cf. artikelen 62 en 132 van de gecoördineerde
Belgische wetten op de handelsvennootschappen).
Wanneer een juridisch of feitelijk orgaan van een vennootschap (artikelen 59 en 192
van de Luxemburgse wet van 10 augustus 1915) of een lasthebber die in het kader van
zijn lastgeving handelt, een fout, die geen overtreding is, begaat tijdens de besprekingen
die tot het sluiten van een overeenkomst leiden, brengt die fout niet de aansprakelijkheid
van de zaakvoerder of de lasthebber maar die van de vennootschap of van de lastgever in
het gedrang (artikelen 59 en 192 van de voormelde Luxemburgse wet; artikelen 1984,
1989, 1991 en 1992 van de Belgische en Luxemburgse Burgerlijke Wetboeken).
Het arrest, dat beslist dat de eisers persoonlijk aansprakelijk zijn voor een aquiliaanse
fout die zij begaan hebben in hun hoedanigheid van juridisch of feitelijk orgaan van de
vennootschap Comptigest, schendt het geheel van de voormelde bepalingen.
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest bevestigt de door de eerste rechter bevolen deskundigenopdracht,
te weten: "na de partijen en hun raadslieden te hebben opgeroepen, alle nuttige stukken en
inlichtingen te hebben verkregen, en, zonodig, het advies van gespecialiseerde collega's te
hebben gevraagd, (1) de mogelijke waarde van de portefeuille van de Luxemburgse vennootschap Comptigest bepalen op het ogenblik van haar overdracht aan de [derde verweerster] (14 en 25 januari 1994); (2) de schade van de kopers bepalen op grond van de
waarde van de portefeuille zoals die vastgesteld wordt door de deskundige, en ze te ramen; (3) bepalen of de kopers konden of hoorden te weten dat de portefeuille van de vennootschap betrekking had op onbestaande of op zijn minst haast onbestaande waarden; (4)
alle steekhoudende vragen van de partijen beantwoorden".
Het bestreden arrest grondt zijn beslissing op de volgende redenen:
"Met het aanwijzen van een accountant heeft de eerste rechter de bewijslast van een
foutief gedrag [van de eisers], die op de [verweerders] rust, niet omgekeerd.
Het deskundigenonderzoek is immers een onderzoeksmaatregel die ertoe strekt de rechter in te lichten over de complexe technische aspecten van een pertinent feit, dat nuttig is
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voor de oplossing van het voor hem gebrachte geschil.
Het deskundigenonderzoek is te dezen bevolen overeenkomstig artikel 19, tweede lid
van het Gerechtelijk Wetboek.
De technische gegevens die bij een deskundigenonderzoek worden onderzocht, moeten
de rechter kunnen helpen bij zijn beoordeling van de omvang van zowel de mogelijke fout
als van de gevolgen ervan.
Te dezen leken de fouten [van de eisers] - prima facie - niet kennelijk ongegrond, zodat
de eerste rechter de bekritiseerde deskundigenopdracht terecht bevolen heeft.
De [verweerders] hebben voor het hof [van beroep] de fout aangetoond die zij [aan de
eisers] verwijten.
Het blijkt noodzakelijk om het deskundigenonderzoek voort te zetten, aangezien het
nuttig lijkt voor de oplossing van het geschil tussen de partijen.
Het middel dat afgeleid is uit een vermeende overdracht van de rechtsprekende bevoegdheid van de rechter aan de deskundige, is niet gegrond."
Grieven
De eisers voerden in hun samenvattende conclusie aan:
"Daarenboven zijn de gegevens waarvan de rechter het gerechtelijk deskundigenonderzoek vraagt, niet terzake dienend.
De bepaling van de mogelijke waarde van de portefeuille, het eerste punt van de opdracht waarmee het beroepen vonnis de gerechtsdeskundige belast, is niet terzake dienend.
De waarde van de portefeuille is door de partijen vastgelegd in een wettelijke overeenkomst.
Benadeling bestaat niet in roerende zaken.
Aangezien de partijen de prijs niet hebben laten bepalen door een derde of door een
deskundige, vloeit de waarde van de portefeuille voort uit hun overeenkomst.
'La loi ne se soucie pas du préjudice minime, ou relativement minime (provenant
presque toujours de faux calculs, d'espérances trompées, ou de l'impéritie d'un des contractants), qui est, dans un régime de libre concurrence, de l'essence même des affaires ou,
dans certains cas, librement accepté par la partie qui le subit, dans le but d'atteindre un résultat déterminé' (DE PAGE, t. I, n° 67, p. 80). 'En vertu du principe de l'autonomie de la
volonté, chacun fixe librement les conditions auxquelles il contracte. Il en est le seul juge
et la sécurité, voire même la possibilité des affaires, en dépendent. Cela est d'autant plus
nécessaire que la loi est incapable de fixer le juste prix des choses' (DE PAGE, ibidem);
De opdracht waarbij de deskundige belast wordt met het bepalen van de mogelijke
waarde van de portefeuille van de vennootschap, is bijgevolg onwettig en miskent de
overeenkomst van de partijen (en is in elk geval niet terzake dienend), aangezien de contracterende partijen, die de grondregel van de wilsautonomie toepassen, het bij overeenkomst over die waarde eens worden.
De opdracht waarbij de deskundige belast wordt met het bepalen, op grond van de
waarde van de portefeuille, van de schade van de kopers en de raming ervan, is eveneens
onwettig en niet terzake dienend, aangezien volgens de middelen van de [verweerders]
zelf erop de schade beoordeeld moet worden in het kader van een contractuele verhouding
(de schade die de kopers geleden hebben door de verkoop, die zij echter vrij onderhandeld
hebben), terwijl de [verweerders] kritiek uitoefenden op de algemene verplichting tot
zorgvuldigheid die voor iedereen geldt, en die, zoals hiervoor is gezegd en overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Cassatie, alleen aan de oorsprong kan liggen van een
vergoedbare schade als het een andere schade betreft dan die ten gevolge van de wanuit-
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voering van de overeenkomst.
Wat bijgevolg punt (2) betreft, en los van wat hierboven is herhaald, moet de opdracht
van de deskundige op zijn minst in die zin worden aangevuld dat deze ook belast wordt
met het bepalen en ramen van de schade van de kopers die niet voortvloeit uit de wanuitvoering van de overeenkomst".
Het bestreden arrest antwoordt niet op de middelen waarin de eisers betoogden dat het
deskundigenonderzoek de overgedragen activiteit geen andere waarde kon geven dan die
welke de partijen overeengekomen waren, en waarin zij betoogden dat de omschrijving
van de deskundigenopdracht mogelijk pas was aangepast na de bepaling van een mogelijke contractuele schade, terwijl de vordering gegrond is op de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.
Het bestreden arrest is dus niet regelmatig met redenen omkleed.
3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest bevestigt de beslissing van de eerste rechter om de vennootschap
Comptigest International te verzoeken zijn volledige boekhouding voor te leggen.
Het bestreden arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
"Door de b.v.b.a. Comptigest te verzoeken zijn volledige boekhouding aan de deskundige te overhandigen, heeft de eerste rechter de artikelen 877 en 878 van het Gerechtelijk
Wetboek nageleefd. De toepassing van de artikelen 877 en 878 van het Gerechtelijk Wetboek houdt geen verband met de rechtsvordering van de eisers, zodat de [verweerders]
niet kan worden verweten de b.v.b.a. Comptigest niet in het geding te hebben gebracht en
aldus af te zien van het aanvoeren van artikel 871 van het Gerechtelijk Wetboek. De artikelen 877 en 878 van het Gerechtelijk Wetboek bevatten autonome bewijskrachtige regels.
De eerste rechter heeft terecht verwezen naar artikel 22 van het Wetboek van Koophandel om de overhandiging van de volledige boekhouding van Comptigest aan de deskundige te verantwoorden.
De deskundige heeft in zijn voorafgaande opmerkingen geklaagd dat hij [van eiser] niet
de noodzakelijke boekhoudkundige stukken en inlichtingen heeft verkregen om zijn opdracht af te ronden.
[De eisers] geven een overdreven draagwijdte aan artikel 22 van het Wetboek van
Koophandel. Die wetsbepaling vermeldt immers niet dat de koopman die de rechter beveelt zijn volledige boekhouding over te leggen, partij moet zijn in het geschil. De tekst
preciseert in fine weliswaar dat de openlegging ertoe strekt 'daaruit te nemen hetgeen het
geschil betreft'. Dat gegeven, dat niets te maken heeft met de noodzaak partij in het geding te zijn, beperkt alleen het gebruik dat van de overgelegde boekhouding mag worden
gemaakt en bijgevolg het voorwerp van het onderzoek en van het werk van de deskundige".
Grieven
De eisers voerden in hun appelconclusie tegen het vonnis van 18 april 1997 aan dat:
"Het vonnis dat de openlegging van de koopmansboeken vordert om bewijs te leveren
tegen een niet-koopman, schendt artikel 1329 van het Burgerlijk Wetboek (noch [de tweede eiseres], noch [eiser] zijn kooplieden)".
Het bestreden arrest antwoordt niet op dat middel en is bijgevolg niet regelmatig met
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redenen omkleed en schendt derhalve artikel 149 van de Grondwet.

IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Overwegende dat het arrest beslist dat de aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de eisers in het gedrang is gebracht wegens de fout die zij, als orgaan
van de vennootschap naar Luxemburgs recht Comptigest, begaan hebben bij de
onderhandeling van de overdracht, door die vennootschap, van een activiteit aan
de verweerders;
Overwegende dat, enerzijds, uit geen enkele overweging blijkt dat het arrest de
bepalingen van de Luxemburgse wet, die volgens het middel geschonden zijn,
zou toepassen;
Dat, anderzijds, het arrest niet vaststelt dat de eisers gehandeld zouden hebben
in een andere hoedanigheid dan die van orgaan van de vennootschap Comptigest;
Dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van de daarin vermelde
bepalingen van de Luxemburgse wet en in zoverre het betoogt dat de eisers "op
zijn minst" zouden hebben gehandeld als lasthebbers van die vennootschap, feitelijke grondslag mist;
Overwegende, voor het overige, dat de fout die een orgaan van een vennootschap begaat bij de besprekingen die tot een overeenkomst hebben geleid, de
aansprakelijkheid van die rechtspersoon weliswaar rechtstreeks in het gedrang
brengt, maar dat die aansprakelijkheid, in de regel, de persoonlijke aansprakelijkheid van dat orgaan niet uitsluit maar met laatstgenoemde aansprakelijkheid samen bestaat;
Dat, in zoverre, het middel, dat het tegendeel voorhoudt, faalt naar recht;
Over het tweede middel:
Overwegende dat het arrest vermeldt dat de vennootschap van de verweerders
"had ingezien dat het cliënteel niet overeenstemde met eisers beschrijving" en
dat "de technische gegevens die bij een deskundigenonderzoek worden onderzocht, de rechter moeten kunnen helpen bij zijn beoordeling, [zowel] van de mogelijke fout [als] van de gevolgen ervan";
Dat het arrest aldus antwoordt op de conclusie waarin de eisers in substantie
betoogden dat de waarde van de portefeuille in onderlinge overeenstemming was
vastgelegd, zodat het onwettig was een deskundigenopdracht te bevelen die ertoe
strekte zowel die waarde te bepalen als de schade van de verweerders die niet
voortvloeide uit de wanuitvoering van de overeenkomst;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel:
Overwegende dat het arrest geen uitspraak doet over de bewijswaarde van de
boekhoudingsstukken waarvan de overlegging door de eerste rechter was bevolen;
Dat hij bijgevolg niet hoefde te antwoorden op de conclusie waarin de eisers
aanvoerden dat de handelsboeken krachtens artikel 1329 van het Burgerlijk Wetboek geen bewijs tegen hen konden opleveren;
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Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
20 juni 2005 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Andersluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Kirkatrick en van Ommeslaghe.

Nr. 355
3° KAMER - 20 juni 2005

1º HUUR VAN GOEDEREN — HUISHUUR — EINDE (OPZEGGING. VERLENGING. ENZ) VOORWAARDE - OPZEGGING DOOR DE VERPACHTER - PERSOONLIJK BETREKKEN VAN HET GOED BEWIJS – BEWIJSLAST.
2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID HUISHUUR - EINDE - OPZEGGING DOOR DE VERPACHTER - VOORWAARDEN - PERSOONLIJK
BETREKKEN VAN HET GOED.
3º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
TUSSEN PARTIJEN - HUISHUUR - EINDE - OPZEGGING DOOR DE VERPACHTER - PERSOONLIJK
BETREKKEN VAN HET GOED - VOORWAARDEN - BEWIJS – BEWIJSLAST.
1º, 2° en 3° Het staat aan de huurder die aanspraak maakt op de vergoeding bepaald in
art. 3, §2, hoofdstuk II, titel III B.W., te bewijzen dat de verhuurder het goed niet heeft
betrokken onder de voorwaarden en binnen de termijnen die in dat artikel zijn bepaald.
(Art. 1315 B.W.; Art. 870 Ger.W.)
(M. T. P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0483.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, dat op 24 juni 2003 in hoger beroep is gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van 24 mei 2005 heeft de eerste voorzitter de zaak verwezen
naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift volgend middel aan:
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Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 3, §2 van afdeling 2 van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, in dat wetboek gevoegd bij de wet van 20 februari 1991 en gewijzigd bij
de wet van 13 april 1997.
Aangevochten beslissing
De rechtbank van eerste aanleg beslist in zijn vonnis van 24 juni 2003, na het hoofdberoep en het tussenberoep ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond te hebben verklaard en na
de beroepen vonnissen van 6 maart 1997 en 10 mei 2001 gedeeltelijk vernietigd te hebben, dat verweerder achterstallige huurgelden (80.424 BEF) en vergoedingen wegens
huurschade (26.712 BEF) en niet-beschikbaarheid (81.624 BEF) aan eiser verschuldigd is,
terwijl laatstgenoemde hem schadevergoeding verschuldigd is wegens genotshinder
(59.862 BEF) en het niet persoonlijk betrekken van het goed (489.744 BEF).
Na gerechtelijke schuldvergelijking veroordeelt de rechtbank eiser om aan verweerder
een bedrag van 8.945,14 euro (360.846 BEF) te betalen, verhoogd met de gerechtelijke interest met ingang van 25 januari 2001.
De rechtbank grondt de beslissing volgens welke eiser een vergoeding van 489.744
BEF (12.140,44 euro) aan verweerder verschuldigd is wegens het niet persoonlijk betrekken van het goed op de volgende gronden:
"Overwegende dat (eiser) moet aantonen dat hij het goed persoonlijk heeft betrokken,
zoals hij beweert;
Overwegende dat, daarenboven, de verhuurder geen vergoeding van 18 maanden verschuldigd is indien hij het bewijs kan leveren van buitengewone omstandigheden; dat het
feit dat [verweerder] niet antwoordde op het voorafgaand verslag van de deskundige,
laatstgenoemde niet heeft belet een verslag neer te leggen op grond van de gegevens
waarover hij beschikte; dat dit niet betekent dat (eiser) het goed niet kon betrekken;
Overwegende dat, ten slotte, de voorgelegde gegevens niet aantonen dat (eiser) het huis
(of een gedeelte ervan) werkelijk heeft betrokken;
Dat de wettelijke vergoeding voor het niet persoonlijk betrekken verschuldigd is, welke
neerkomt op een bedrag van 489.744 BEF (18 x 27.208 BEF)
[...]
g) Verrekening tussen de partijen:
[...]
Door (eiser) aan (verweerder) verschuldigd:
[...]
2. geen persoonlijke betrekking: 489.744 BEF".
Grieven
Krachtens artikel 3, §1 van de wet van 20 februari 1991, wordt elke huurovereenkomst
betreffende een woning die de huurder tot zijn hoofdverblijfplaats bestemt, geacht te zijn
aangegaan voor een duur van negen jaar.
Artikel 3, §2 van de voormelde wet van 20 februari 1991 bepaalt evenwel dat de verhuurder de huurovereenkomst te allen tijde kan beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden, indien hij voornemens is het goed persoonlijk en werkelijk te betrekken.
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In dat geval moet het goed binnen een jaar na het verstrijken van de opzegging door de
verhuurder of, in geval van verlenging, na teruggave van het goed door de huurder, worden betrokken. Het goed moet gedurende ten minste twee jaar werkelijk en doorlopend
betrokken blijven.
De verhuurder hoeft het goed niet in zijn geheel te betrekken. Het is voldoende dat hij
het, al was het maar gedeeltelijk doch werkelijk en doorlopend, betrekt.
De vereiste van een werkelijke en doorlopende betrekking impliceert echter niet dat de
verhuurder het goed moet bewonen; hij kan er bijvoorbeeld zijn bureau of een tweede verblijf in onderbrengen.
Indien de verhuurder, zonder het bewijs te leveren van buitengewone omstandigheden,
de betrekking van het goed niet binnen de gestelde termijn en voorwaarden verwezenlijkt,
heeft de huurder recht op een vergoeding die gelijk is aan achttien maanden huur.
1. Eerste onderdeel:
Krachtens de artikelen 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 1315 van het Burgerlijk
Wetboek, moet elke partij het bewijs leveren van de feiten die zij aanvoert en moet hij die
het bestaan van een verbintenis vordert, het bestaan ervan bewijzen.
Dus moet de huurder die de verhuurder wil doen veroordelen tot een vergoeding die gelijk is aan achttien maanden huur, bepaald in artikel 3, §2 van de wet van 20 februari
1991, en te dien einde aanvoert dat de verhuurder het goed bij de opzegging niet persoonlijk heeft betrokken, aantonen dat die persoonlijke betrekking niet is verwezenlijkt overeenkomstig de wet.
Wat dat betreft preciseerde eiser in zijn appèlconclusie "dat de wet de verhuurder niet
verplicht te bewijzen dat hij de voorwaarde van betrekking vervuld heeft".
De rechtbank, die beslist "dat (eiser, verhuurder) moet aantonen dat hij het goed persoonlijk heeft betrokken, zoals hij beweert" en die eiser bijgevolg veroordeelt om aan verweerder, huurder, de wettelijke vergoeding, gelijk aan achttien maanden huur, te betalen
wegens het niet persoonlijk betrekken van het goed, omdat "de voorgelegde gegevens niet
aantonen dat (eiser) het huis (of een gedeelte ervan) werkelijk heeft betrokken", terwijl de
huurder die beweert recht te hebben op een vergoeding voor het niet persoonlijk betrekken van het goed, moet aantonen dat de verhuurder de betrekking niet heeft verwezenlijkt
binnen de wettelijke termijn en voorwaarden, schendt de artikelen 3, §2 van de wet van 20
februari 1991, alsook de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
2. Tweede onderdeel
Krachtens artikel 149 van de Grondwet is elk vonnis met redenen omkleed.
Ingevolge die motiveringsplicht moet de rechter antwoorden op de precieze en pertinente redenen die de partijen regelmatig hebben uiteengezet in hun conclusies.
In zijn appèlconclusie en in zijn aanvullende conclusie betoogde eiser dat de vordering
van verweerder, die ertoe strekte hem tot een vergoeding te doen veroordelen wegens het
niet persoonlijk betrekken van het goed, niet gegrond was omdat hij het pand binnen de
wettelijke termijn en voorwaarden werkelijk en persoonlijk had verwezenlijkt.
Eiser preciseerde daarin dat het recht om de huurovereenkomst te beëindigen met het
oog op de persoonlijke betrekking van het goed, geenszins beperkt was tot het geval waarin de verhuurder zijn hoofdverblijfplaats in het goed wou vestigen en dat de wet niet eist
dat het volledige, aan de uittredende huurder in huur gegeven goed betrokken zou worden,
zodat van eiser niet kan worden geëist dat hij het pand in zijn geheel betrekt.
Eiser betoogde dat uit de volgende gegevens bleek dat hij de betrekking verwezenlijkte
binnen de vereiste termijn en voorwaarden:
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- hij heeft er zijn wettelijke woonplaats gevestigd vanaf 12 februari 1998 (wat aangetoond wordt door het getuigschrift van verblijfplaats dat door de gemeente Waver werd
uitgereikt) en die domiciliëring geconcretiseerd heeft door op dat ogenblik de gelijkvloers
van het pand werkelijk te betrekken,
- veertien personen getuigen dat hij het pand wel degelijk betrok,
- verweerder toegaf dat het goed in zekere zin bewoond werd, aangezien hij preciseert
dat hij kamerplanten aan de vensters had opgemerkt, en een dergelijke verfraaiing is uiteraard pas zinvol als eiser er leeft,
- eiser in het huis gas, water en elektriciteit verbruikt. Het gasverbruik, hoe beperkt ook,
bewijst dat het goed betrokken is. Het beperkte verbruik is te wijten aan het feit dat eiser
slechts een gedeelte van het huis (de gelijkvloers) betrekt en dat hij alleen gas verbruikt
wanneer hij thuis is, hoofdzakelijk 's nachts. Eiser is immers muzikant en is daarom vaak,
en voornamelijk overdag, buitenshuis, wanneer hij in cafés '3 X 20' speelt, aan huis pianoles geeft.... Aangezien hij al jarenlang vrijgezel is, nuttigt hij daarenboven zijn hoofdmaaltijd in een zelfbedieningsrestaurant in de buurt en zijn avondmaal bij zijn kind.
De rechtbank, die beslist dat " de voorgelegde gegevens niet aantonen dat (eiser) het
huis (of een gedeelte ervan) daadwerkelijk heeft betrokken ", antwoordt niet op de precieze en pertinente middelen die eiser aanvoert om aan te tonen dat hij het huis (of een gedeelte ervan) persoonlijk betrok.
Het bestreden vonnis, dat niet antwoordt op de middelen die eiser in conclusie aanvoerde om aan te tonen dat hij het pand persoonlijk betrok in de zin van artikel 3, §2 van de
wet van 20 februari 1991, is bijgevolg noch regelmatig met redenen omkleed (schending
van artikel 149 van de Grondwet), noch naar recht verantwoord (schending van artikel 3,
§2 van afdeling 2 van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek,
in dat wetboek gevoegd door de wet van 20 februari 1991 en gewijzigd bij de wet van 13
april 1997).

IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 3, §§1 en 2 van afdeling 2 van hoofdstuk II van titel
VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat elke huurovereenkomst
betreffende een woning die de huurder, met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de verhuurder, vanaf de ingenottreding tot zijn hoofdverblijfplaats
bestemt, geacht wordt te zijn aangegaan voor een duur van negen jaar, dat de
verhuurder de huurovereenkomst evenwel te allen tijde kan beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden, indien hij voornemens
is het goed persoonlijk en werkelijk te betrekken en dat de huurder, indien de
verhuurder, zonder het bewijs te leveren van buitengewone omstandigheden, de
betrekking van het goed niet binnen de gestelde termijn en voorwaarden verwezenlijkt, recht heeft op een vergoeding die gelijk is aan achttien maanden huur;
Overwegende dat, overeenkomstig de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek, de huurder die aanspraak maakt op
de in dat artikel 3, §2, bepaalde vergoeding, moet aantonen dat de verhuurder de
betrekking niet heeft verwezenlijkt binnen de bij dat artikel bepaalde termijn en
voorwaarden;
Overwegende dat het bestreden vonnis, dat beslist "dat (eiser, verhuurder)
moet aantonen dat hij het goed persoonlijk heeft betrokken, zoals hij beweert",
die wetsbepalingen schendt;
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Dat het onderdeel gegrond is;
Op de andere grieven
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede onderdeel van het middel, dat niet tot ruimere cassatie kan leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de vergoeding wegens het niet persoonlijk betrekken van het goed door eiser en over de
kosten;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, zitting houdende in hoger beroep.
20 juni 2005 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Geinger.

Nr. 356
3° KAMER - 20 juni 2005

1º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — EINDE (OPZEGGING. VERLENGING. TERUGKEER.
ENZ.) - OPZEGGING DOOR DE VERHUURDER VOOR PERSOONLIJKE EXPLOITATIE - GELDIGVERKLARING
- BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - VOORWAARDEN - OPPERVLAKTE DIE HET BIJ
K.B. BEPAALDE MAXIMUM OVERSCHRIJDT - BEREKENING VAN DIE OPPERVLAKTE - GEVOLGEN VAN
DE OPZEGGING.
2º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
TUSSEN PARTIJEN - PACHT - EINDE (OPZEGGING. VERLENGING. TERUGKEER. ENZ) - OPZEGGING
DOOR DE VERHUURDER VOOR PERSOONLIJKE EXPLOITATIE - GELDIGVERKLARING BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - VOORWAARDEN - OPPERVLAKTE DIE HET BIJ K.B.
BEPAALDE MAXIMUM OVERSCHRIJDT - BEREKENING VAN DIE OPPERVLAKTE - GEVOLGEN VAN DE
OPZEGGING.
1º en 2° De rechter kan, inzake pacht, de door de verhuurder gedane opzegging weigeren
wanneer diens exploitatie, t.g.v. de opzegging, een oppervlakte bereikt die het door de
Koning bepaalde maximum overstijgt. (Art. 12.7, eerste lid Pachtwet)
(K. T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0524.F)

I. Bestreden beslissing
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Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, dat op 29 januari 2003 in hoger
beroep is gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van 24 mei 2005 heeft de eerste voorzitter de zaak verwezen
naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 12.7, inzonderheid eerste en zesde lid van afdeling 3, "Regels betreffende de
pacht in het bijzonder", van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van het Burgerlijk
Wetboek (hierna "de Pachtwet").
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, na erop te hebben gewezen dat eiseres "vele landbouwgronden bezit, waarvan sommige worden verpacht" aan de verweerders, dat "[eiseres] bij brief van
13 september 2001, ten gevolge van het verlies van de baan van haar echtgenoot, C.d.Q.,
in 1999, en zijn noodzakelijke omschakeling, [de verweerders] de opzegging heeft gemeld
van de overeenkomst betreffende de goederen die zij exploiteren te L.R. [...] op de eerstvolgende dienstige datum en ten laatste op 30 november 2004" en dat "de eerste rechter,
bij het beroepen vonnis, geweigerd heeft de gedane opzegging geldig te verklaren", verklaart het hoger beroep tegen dat vonnis niet-gegrond en bevestigt aldus impliciet maar
zeker dat vonnis.
Het bestreden vonnis steunt wat dat betreft op de volgende gronden:
Dat "(eiseres) betoogt dat de gedane opzegging alle wettelijke voorwaarden vervult,
aangezien:
- zij eigenares is van de litigieuze landbouwgronden krachtens de akte van 3 augustus
2000 van notaris Guillaume Roberti de Winghe, met woonplaats te L., hetgeen niet wordt
betwist door de (verweerders);
- de opzegging oprecht en ernstig is, aangezien haar echtgenoot de gronden in hoofdberoep zal exploiteren, zonder enig ander beroep uit te oefenen en zonder werknemers in
dienst te nemen;
- [...]
- de maximale oppervlakten die door de Koning zijn bepaald, te dezen 95 hectare, niet
zijn bereikt, zelfs al worden bij de exploitatie van C.d.Q. de gronden opgeteld die op 30
november 2001 teruggenomen zullen worden; dat de exploitatie op die datum immers ongeveer 90 hectare zal bedragen;
Dat de rechter volgens haar niet over de in artikel 12.7 van de Pachtwet bepaalde beoordelingsbevoegdheid beschikt om te weigeren een opzegging geldig te verklaren, indien
de landbouwexploitatie de toegelaten maximale oppervlakte niet overschrijdt;
Dat zij uiteenzet dat artikel 12.7, in fine, mutatis mutandis op deze zaak moet worden
toegepast en dat, bijgevolg, alleen de gronden geteld mogen worden die teruggenomen
worden op het ogenblik van de opzegging, met uitsluiting van de gronden die teruggenomen zullen worden in 2005 en 2010;
[...];
Dat artikel 12.7 van de Pachtwet bepaalt:
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'Wanneer de pachter zijn hoofdberoep in de landbouw heeft, kan de rechter weigeren de
opzegging geldig te verklaren, wanneer de totale geëxploiteerde oppervlakte van het landbouwbedrijf van de aanstaande exploitant boven de door de Koning bepaalde maximale
oppervlakte komt te liggen';
Dat die wetsbepaling niet preciseert met welk tijdstip rekening moet worden gehouden
bij de berekening van de oppervlakte van de exploitatie;
Dat artikel 12.7 in fine preciseert:
'Wanneer een landbouwexploitant een verpachte grond verkrijgt om deze persoonlijk te
exploiteren, zijn de oppervlaktevoorwaarden die gelden bij een eventuele opzegging, die
welke van kracht waren bij de verkrijging';
Dat het om het bijzondere geval gaat waarin een landbouwexploitant een grond voor
persooonlijke exploitatie verwerft; dat de wetgever aan dit geval bijzonder veel aandacht
heeft geschonken om redenen van rechtszekerheid;
Dat, aldus, 'l'acquisition ne peut s'entendre dans l'acception la plus large du terme. Il
doit s'agir de l'investissement réalisé par un exploitant dans un but précis, que l'on souhaite généralement atteindre dans des délais raisonnables' (Le bail à ferme, P. Renier, uitg.
Kluwer, nr. 63);
Dat die bijzondere bescherming betrekking heeft op het geval waarin de landbouwexploitant belangrijke investeringen doet om grond aan te kopen, wat fundamenteel verschilt
van deze zaak, aangezien (eiseres) de litigieuze gronden verworven heeft ten gevolge van
de verdeling van de goederen die zij onverdeeld bezit met andere familieleden, zonder
enige investering te moeten doen, hetgeen net de ratio legis van die wetsbepaling is;
Dat er dus geen grond bestaat om, zoals (eiseres) betoogt, artikel 12.7 in fine van de
Pachtwet mutatis mutandis toe te passen op deze zaak;
Dat 'la loi réserve au juge de paix une liberté d'appréciation, qu'il doit exercer en comparant les situations respectives du preneur et du futur exploitant' (Le bail à ferme, op. cit.,
nr. 61);
Dat de exploitatie van [de verweerders] een oppervlakte heeft van 59 hectare, terwijl
het vaststaat dat de exploitatie van C.d.Q. in 2010 een oppervlakte van ongeveer 135 hectare zal bedragen, dus meer dan het door de Koning bepaalde maximum;
Dat de geldigverklaring van de opzegging de exploitatie zou neerkomen op een verhoudingsgewijs omvangrijkere oppervlaktevermindering van de exploitatie van de (verweerders)".
Grieven
Wanneer de pachter " zijn hoofdberoep in de landbouw heeft, kan de rechter" weliswaar "weigeren de opzegging geldig te verklaren, wanneer de totale geëxploiteerde oppervlakte van het landbouwbedrijf van de aanstaande exploitant boven de door de Koning bepaalde maximale oppervlakte", te dezen 95 hectare, "komt te liggen" (artikel 12.7, eerste
lid van de pachtwet), maar die voorwaarde moet beoordeeld worden op het tijdstip van de
opzegging - te dezen, op 13 september 2001 - of, op zijn minst, op de datum waarvoor de
opzegging is gegeven - te dezen, 30 november 2004.
Voornoemd artikel 12.7, eerste lid, dat van het gemene recht afwijkt, moet immers
strikt worden uitgelegd.
Het bestreden vonnis, dat artikel 12.7, eerste lid van de pachtwet, toepast, op grond dat
de exploitatie van C.d.Q., door de vrijmaking van andere gronden (in 2005 en 2010), 135
hectare groot zou zijn in 2010, dus meer dan het bij de Koning bepaalde maximum,
schendt derhalve artikel 12.7, inzonderheid eerste lid van de pachtwet, aangezien het wat
dat betreft niet terzake doet dat eiseres niet voldeed aan de voorwaarden van artikel 12.7,
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zesde lid van de wet (schending van de artikelen 12.7, eerste en zesde lid van de Pachtwet).

IV. Beslissing van het Hof
Over de door de verweerders tegen het middel aangevoerde eerste grond van
niet-ontvankelijkheid: het middel is vaag:
Overwegende dat het bestreden vonnis beslist dat er te dezen geen reden bestaat om artikel 12.7, zesde lid van de pachtwet mutatis mutandis toe te passen
en dat het, krachtens het eerste lid van dit artikel, weigert de door eiseres aan de
verweerders gemelde opzegging geldig te verklaren;
Overwegende dat het middel schending van artikel 12.7, eerste en zesde lid,
aanvoert, en preciseert dat het voor de schending van het eerste lid niet terzake
doet dat eiseres niet voldeed aan de voorwaarden van het zesde lid;
Over de door de verweerders aangevoerde tweede grond van niet-ontvankelijkheid: het middel is zonder belang:
Overwegende dat uit het bestreden vonnis blijkt dat de rechters hun beoordelingsbevoegdheid hebben uitgeoefend door de respectieve toestanden met elkaar
te vergelijken, maar alleen in zoverre de oppervlakte van de exploitatie van eiseres' echtgenoot in 2010 boven het door de Koning bepaalde maximum zou komen te liggen,;
Dat die redengeving bijgevolg verband houdt met de vraag over het tijdstip
waarop de maximale oppervlakte, bedoeld in artikel 12.7, eerste lid van de
Pachtwet, beoordeeld moet worden;
Dat de gronden van niet-ontvankelijkheid niet kunnen worden aangenomen;
Over de gegrondheid van het middel:
Overwegende dat, luidens artikel 12.7, eerste lid van de Pachtwet, wanneer de
pachter zijn hoofdberoep in de landbouw heeft, de rechter kan weigeren de opzegging geldig te verklaren, wanneer de totale geëxploiteerde oppervlakte van
het landbouwbedrijf van de aanstaande exploitant boven de door de Koning bepaalde maximale oppervlakte komt te liggen;
Overwegende dat uit die bewoordingen blijkt dat, wanneer de exploitatie van
de verhuurder, ten gevolge van de opzegging, een oppervlakte bereikt die het
door de Koning bepaalde maximum overstijgt, de rechter de door de verhuurder
gedane opzegging kan weigeren;
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat eiseres, bij brief van 13
september 2001, de verweerders opzegging van de overeenkomst heeft gemeld
voor de eerstvolgende dienstige datum en ten laatste voor 30 november 2004, en
dat de verweerders betogen dat "de oppervlakte van de landbouwgronden het
wettelijk maximum overschrijdt, gezien [...] de terugname van de gronden [...] in
2005 en 2010";
Overwegende dat het bestreden vonnis, dat de opzegging van eiseres weigert
geldig te verklaren op grond dat "het vaststaat dat de exploitatie van [haar echtgenoot] in 2010 een oppervlakte van ongeveer 135 hectare zal bedragen, dus
meer dan het door de Koning bepaalde maximum", zijn beslissing niet naar recht
verantwoordt;
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Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi, zitting
houdende in hoger beroep.
20 juni 2005 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Simont en Kirkpatrick.

Nr. 357
3° KAMER - 20 juni 2005

1º NATIONALITEIT - VERKLARING TER VERKRIJGING VAN DE
NATIONALITEIT - HOOFDVERBLIJF - DUUR - VOORWAARDEN - WETTELIJKHEID VAN HET
VERBLIJF.
2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — UITLEGGING UITLEGGINGSWET - DRAAGWIJDTE – NATIONALITEIT.
3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — UITLEGGING UITLEGGINGSWET – BEGRIP.
1º Art. 12bis, §1, 3° Wetboek van de Belgische nationaliteit, zoals uitgelegd bij art. 299 W.
27 dec. 2004, luidens hetwelk de vreemdeling de Belgische nationaliteit kan verkrijgen
door een verklaring af te leggen overeenkomstig §2 van dat artikel, indien hij de leeftijd
van achttien jaar heeft bereikt en indien hij sedert ten minste zeven jaar zijn hoofdverblijf
in België heeft gevestigd en die, op het tijdstip van de verklaring gemachtigd is of
toegelaten werd tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk of toegelaten werd om er
zich te vestigen, is van toepassing op de vreemdelingen die zich kunnen beroepen op
zeven jaar hoofdverblijfplaats gedekt door een wettelijk verblijf. (Art. 12bis, §1, 3° Wet 28
juni 1984)
2º De rechters dienen zich te gedragen naar de uitleggingswetten in alle zaken waarin het
rechtspunt niet definitief is berecht op het tijdstip waarop die wetten verbindend worden;
hun toepassing dringt zich op aan het Hof, ook al zijn ze pas afgekondigd tijdens het
cassatiegeding1. (Art. 7 Ger.W.)
3º De wet die betreffende een rechtspunt waar de rechtsregel onzeker of betwist is, een
oplossing vastlegt die door de rechtspraak alleen had kunnen worden aangenomen, is
een uitleggingswet2. (Art. 84 G.W. 1994)

1 Zie Cass., 28 feb. 2000, A.R. F.99.0003.F, nr. 145.
2 Zie Cass., 17 feb. 2000, A.R. F.96.0090.F, nr. 134.
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(M. T. PROCUREUR-GENERAAL HOF VAN BEROEP TE LUIK)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0457.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 27 april 2004 is gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van 31 mei 2005 heeft de eerste voorzitter de zaak verwezen
naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift de volgende twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 12bis, §§1, 3°, 2 en 3 van de wet van 28 juni 1984 betreffende sommige aspecten van de toestand van de vreemdelingen en houdende invoering van het Wetboek van de
Belgische nationaliteit, gewijzigd bij de wet van 1 maart 2000.
Aangevochten beslissing
Het arrest van 27 april 2004 van het Hof van Beroep te Luik verklaart, met bevestiging
van het vonnis van 24 november 2003 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers,
het verzet gegrond dat de procureur des Konings heeft gedaan tegen de door eiseres afgelegde verklaring tot verkrijging van de Belgische nationaliteit, en verwerpt aldus de vordering waarbij zij de Belgische nationaliteit aanvroeg en veroordeelt haar in de kosten, op
alle daarin vermelde gronden en inzonderheid op de volgende gronden:
"Wat de feiten betreft, wordt niet betwist dat [eiseres] op 1 februari 1994 in België is
aangekomen en dat zij het Belgische grondgebied sindsdien nooit heeft verlaten.
Er moet bijgevolg onderzocht worden of het begrip 'hoofdverblijfplaats' al dan niet een
wettelijk verblijf vereist. De tekst van de wet geeft hierover geen uitsluitsel.
In een arrest van 16 januari 2004 dat op de algemene rol is ingeschreven onder het nr.
C.03.0370.F (Larcier Cass., 2004, nr. 39), heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat het
arrest dat de nationaliteitsverklaring verwerpt op grond dat de hoofdverblijfplaats in België van degene die de verklaring aflegt, niet gedekt wordt door verblijfsvergunningen gedurende ten minste zeven jaar, voegt aan de wettekst een voorwaarde toe die daarin niet
voorkomt.
Het [hof van beroep] kan zich bij deze zienswijze niet aansluiten.
De middelen die voor het Hof van Cassatie zijn aangevoerd, strekken er immers toe het
Hof ervan te overtuigen dat de parlementaire voorbereiding van de wet waarnaar het hof
[van beroep] verwijst, wel preciseert dat 'een onwettig verblijf vanzelfsprekend niet in
aanmerking kan worden genomen', maar dat de wetgever niet eist dat het verblijf wettig
moet zijn, aangezien hij die voorwaarde van regelmatig verblijf met name vermeldt in andere wetten maar niet in deze wet, en zulks alleen vereist 'op het tijdstip van de
verklaring'.
Die uitlegging houdt geen rekening met de fundamentele eis die de wetgever gesteld
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heeft aan het verblijf van de vreemdeling in de tweede voorwaarde, opgesomd in artikel
12bis van het Wetboek van de Belgische nationaliteit: dat verblijf moet van onbeperkte
duur zijn op het tijdstip van de verklaring en moet dus noodzakelijkerwijs wettig zijn.
De 'onbeperkte' duur van het verblijf die vereist wordt op het tijdstip van de verklaring
of het recht om zich in België te 'vestigen', toont aan dat de wetgever wou dat de vreemdeling, 'op het ogenblik van de verklaring', over méér beschikte dan alleen maar het onzeker recht op verblijf, maar sluit niet uit dat dit onzeker recht vereist is voor de volledige,
daaraan voorafgaande periode van verblijf in België. De vereiste van een regelmatig verblijf, al was die onzeker, als noodzakelijke grondslag voor de hoofdverblijfplaats, was in
de ogen van de wetgever overigens zo vanzelfsprekend dat hij uiteindelijk niet geoordeeld
heeft dat hij die in de wet diende te preciseren, ondanks de voorstellen van verschillende
parlementsleden in die zin, aangezien het standpunt van de minister van Justitie wat dat
betreft zeer duidelijk was (cf. infra).
Het is immers helemaal niet tegenstrijdig te oordelen dat de wetgever impliciet maar
zeker geëist heeft dat de vroegere verblijfplaats gedekt moet zijn door een regelmatig verblijf dat onzeker mag zijn, aangezien:
- enerzijds, de parlementaire voorbereiding van de wet preciseert dat onder het begrip
hoofdverblijfplaats een verblijfplaats moet worden verstaan op grond van één van de volgende verblijfsvergunningen: hetzij een vestigingsmachtiging, hetzij een machtiging of
een toelating om voor onbepaalde duur in het Koninkrijk te verblijven, hetzij een machtiging om voor bepaalde duur in het Koninkrijk te verblijven. Een hoofdverblijfplaats in
België die niet is gegrond op een wettelijke verblijfsvergunning biedt de vreemdeling dus
geenszins de mogelijkheid om een nationaliteitsverklaring af te leggen. Ten minste wordt
geëist dat de vreemdeling het bewijs kan leveren van voorlopige verblijfsvergunningen
die betrekking hebben op de vereiste duur, hetzij (...) sedert ten minste zeven jaar in het
kader van 3°) opdat hij (...) een nationaliteitsverklaring kan afleggen. Vanzelfsprekend
kan een onwettig verblijf niet in aanmerking worden genomen (Gedr. St. Kamer
1999/2000, nrs. 50/292/001 en 50/293/001, commentaar op de artikelen p. 10, 11; Administration publique T. 1/2001, p. 1 e.v., inz. p. 7 en 8; MONIQUE LIENARD-LIGNY, 'La loi du
1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge', Act. Dr.
2000, p. 469 tot 474, inz. nr. II, 2.1; CHRISTINE GUILLAIN, 'La loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge: un nouveau pas vers la citoyenneté?' in Revue du droit des étrangers 2000, nr. 109, p. 249, inz. p. 251; in dezelfde zin,
Luik, 1e k., 11 februari 2003, J.T. 2003, 337; zie ook, in dezelfde zin, Luik, 1e k., 1 april
2003, 2002/RQ/45 (arrest waarop het voormeld cassatiearrest van 16 januari 2004 betrekking heeft) en 8 december 2003, 2003/RQ/11, onuitgegeven),
- en, anderzijds, de wetgever expressis verbis geëist heeft dat het verblijfsrecht, op het
ogenblik van de nationaliteitsverklaring, dus op het precieze ogenblik waarop een zeer belangrijke daad van staatsburgerschap wordt gesteld, definitief verkregen is.
Als aangenomen werd dat een onwettig verblijf een individu aanspraak geeft op rechten, en met name op een grondrecht, dan zou men hem de kans geven ze onbeschaamd te
verkrijgen. Een uitspraak in die zin bekrachtigt de weigering van de vreemdeling om zich
te onderwerpen aan de wil van de overheid die hem beveelt het grondgebied te verlaten en
die, zonder bij wet bepaalde rechtsmiddelen aan te wenden, - zonodig zelfs op clandestiene wijze - op het grondgebied blijft wonen, aangezien 'verblijfplaats' niet hetzelfde begrip
is als 'woonplaats' (artikel 36 van het Gerechtelijk Wetboek).
Welnu, in dit geval heeft [eiseres] het bevel gekregen om het grondgebied te verlaten,
een bevel dat haar op 17 februari 1994 ter kennis is gegeven. Het commissariaat-generaal
voor de vluchtelingen en de staatlozen, waarbij een dringend beroep is ingesteld, bevestigde de beslissing om haar de hoedanigheid van vluchteling te weigeren. De vaste beroeps-
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commissie, die op haar beurt kennisnam van het beroep, nam een zelfde beslissing zodat
op 11 februari 1998 een nieuw bevel tot het verlaten van het grondgebied ter kennis werd
gebracht aan [eiseres], die er geen gevolg aan gaf.
Vanaf die datum verbleef [eiseres] illegaal in België. De regelmatigheid van het verblijf
in de daaraan voorafgaande tijdvakken, gesteld dat het gedekt werd door voorlopige verblijfsvergunningen, wat niet uit het dossier blijkt maar waarschijnlijk is, is niet bevestigd
door een gunstige beslissing en kan bijgevolg niet in rekening worden genomen.
Volgens het document van 16 januari 2003 van de vreemdelingendienst diende [eiseres], op een niet nader bepaalde datum, een regularisatieaanvraag in op grond van artikel
9, §3 van de wet van 15 december 1980, en verkreeg ze op 27 april 1999 een tijdelijk bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, dat verlengd kon worden op voorwaarde dat zij een arbeidsvergunning of een beroepskaart kon voorleggen.
Datzelfde document vermeldt dat [eiseres] op 20 januari 2000, op grond van de wet van
22 december 1999, een regularisatieaanvraag indiende en dat haar verblijf geregulariseerd
werd door een op een niet nader bepaalde datum genomen beslissing, die haar echter het
recht op een verblijf van onbeperkte duur zou hebben toegekend. Op 25 juli 2001 werd
haar een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister overhandigd.
Uit die feitelijke gegevens blijkt dat het verblijf van [eiseres] in België pas als wettig
kan worden aangemerkt sinds 27 april 1999, of niet vroeger dan de net daaraan voorafgaande datum waarop de regularisatieaanvraag werd ingediend op grond van artikel 9, §3
van de wet van 15 december 1980.
Grieven
Artikel 12bis, §1, 3° van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, zoals het is gewijzigd bij de wet van 1 maart 2000, bepaalt dat een vreemdeling de Belgische nationaliteit
kan verkrijgen door een verklaring af te leggen overeenkomstig §2 van dat artikel, indien
hij of zij de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, sedert ten minste zeven jaar zijn hoofdverblijf in België heeft gevestigd en op het tijdstip van de verklaring gemachtigd is of toegelaten werd tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk of toegelaten werd om er
zich te vestigen;
Uit die bepaling blijkt dat, in tegenstelling tot wat het arrest beweert, de vreemdeling
die in België verblijft en de Belgische nationaliteit wil verkrijgen, slechts aan twee voorwaarden moet voldoen. Op de datum waarop de vreemdeling een verklaring aflegt om de
Belgische nationaliteit te verkrijgen, moet hij, enerzijds, sedert ten minste zeven jaar in
België verblijven en, anderzijds, een verblijfsvergunning van onbeperkte duur hebben.
Als de wetgever gewild had dat het verblijf daarenboven wettig was tijdens de volledige duur van het betrokken tijdvak, dan had hij niet alleen vereist dat de vreemdeling een
verblijfsvergunning van onbeperkte duur had op het ogenblik van zijn verklaring; hij had
integendeel gepreciseerd dat de vreemdeling, op het ogenblik van de verklaring, moet
aantonen dat hij ten minste zeven jaar lang wettig in België verblijft en er zijn hoofdverblijfplaats gevestigd heeft.
De verwijzing van het arrest naar de parlementaire voorbereiding van de wet, als zou
deze de wil van de wetgever kunnen bepalen, is niet terzake dienend. De parlementaire
voorbereiding van een wet kan immers niet worden aangevoerd tegen de duidelijke en
precieze tekst van die wet in.
Wanneer de wetgever de toekenning van een voordeel aan de voorwaarde van een wettig verblijf wil onderwerpen, preciseert hij dat uitdrukkelijk. Zo bepaalt artikel 57, §2 van
de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn bijvoorbeeld dat de opdracht van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zich beperkt tot het verlenen van dringende medische hulp aan "een vreemdeling die
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illegaal verblijft" in België.
Het is bijgevolg niet vereist dat het verblijf van zeven jaar gedekt is door een wettelijke
verblijfsvergunning, behalve, uitgerekend op het ogenblik van de verklaring.
Het arrest betwist te dezen niet dat eiseres, op de datum van haar verklaring van verkrijging van de Belgische nationaliteit, enerzijds haar hoofdverblijf in België had gevestigd
en er gewoonlijk verbleef sedert ten minste zeven jaar, en dat zij anderzijds een verblijfsvergunning van onbeperkte duur had verkregen,.
Het arrest, dat de nationaliteitsverklaring van eiseres verwerpt op grond dat het verblijf
van eiseres in België pas sinds 27 april 1999 of een net daaraan voorafgaande datum als
wettig kan worden aangemerkt, zodat eiseres zich niet kan beroepen op een wettelijk verblijf in België tijdens de zeven jaar waarin zij haar hoofdverblijfplaats in België had,
voegt aan de wettekst aldus een voorwaarde toe die deze niet bevat en schendt derhalve de
in het middel bedoelde wetsbepaling.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Overwegende dat, krachtens artikel 12bis, §1, 3° van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, een vreemdeling de Belgische nationaliteit kan verkrijgen
door een verklaring af te leggen overeenkomstig §2 van dat artikel, indien hij of
zij de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, sedert ten minste zeven jaar zijn
hoofdverblijf in België heeft gevestigd en, op het tijdstip van de verklaring, gemachtigd is of toegelaten werd tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk of
toegelaten werd om er zich te vestigen;
Overwegende dat artikel 299 van de programmawet van 27 december 2004 bepaalt dat artikel 12bis, §1, 3° van het Wetboek van de Belgische nationaliteit,
vervangen door de wet van 1 maart 2000, zo wordt uitgelegd dat het alleen van
toepassing is op de vreemdelingen die zich kunnen beroepen op zeven jaar
hoofdverblijfplaats gedekt door een wettelijk verblijf;
Overwegende dat uit de bewoordingen en de opzet van die wetsbepaling volgt
dat de wetgever deze bepaling een interpretatieve draagwijdte heeft willen geven;
Overwegende dat de wet een uitleggingswet is, indien zij betreffende een
rechtspunt waar de rechtsregel onzeker of betwist is, een oplossing vastlegt die
door de rechtspraak alleen had kunnen worden aangenomen;
Overwegende dat de door eiseres voorgestelde prejudiciële vraag, die gegrond
is op de overweging dat voormeld artikel 299 geen uitleggingswet vormt, niet
aan het Arbitragehof hoeft te worden gesteld;
Overwegende dat, krachtens artikel 7 van het Gerechtelijk Wetboek, de rechters zich naar de uitleggingswetten dienen te gedragen in alle zaken waarin het
rechtspunt niet definitief is berecht op het tijdstip waarop die wetten verbindend
worden; dat hun toepassing zich opdringt aan het Hof, ook al zijn ze pas afgekondigd tijdens het cassatiegeding;
Overwegende dat het middel, volgens hetwelk artikel 12bis, §1, 3° van het
Wetboek van de Belgische nationaliteit de vreemdeling die de nationaliteitsverklaring aflegt, wel verplicht aan te tonen dat hij zijn hoofdverblijfplaats sedert
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ten minste zeven jaar in België heeft gevestigd, maar niet vereist dat die verblijfplaats gedekt is door een wettelijke verblijfsvergunning, faalt naar recht;
(...);
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
20 juni 2005 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Mahieu.

Nr. 358
3° KAMER - 20 juni 2005

1º OVEREENKOMST — BESTANDDELEN — VOORWERP - KOOPOVEREENKOMST MET
LIJFRENTE - KANS OP WINST OF VERLIES - GEEN BESTAANSREDEN – GEVOLG.
2º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
ALGEMEEN - KANSCONTRACT - KANS OP WINST OF VERLIES - GEEN BESTAANSREDEN – GEVOLG.
3º LIJFRENTE - VERKOOPOVEREENKOMST MET LIJFRENTE - BESTANDDELEN VOORWERP - KANS OP WINST OF VERLIES - GEEN BESTAANSREDEN – GEVOLG.
4º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - VERKOOPOVEREENKOMST MET
LIJFRENTE - BESTANDDELEN - VOORWERP - KANS OP WINST OF VERLIES - GEEN BESTAANSREDEN
– GEVOLG.
1º, 2°, 3° en 4° Het bestaan van een kans op winst of verlies is essentieel voor de
geldigheid van een kanscontract, zoals de verkoopovereenkomst met lijfrente; bij gebrek
aan dat toevallig gegeven is een dergelijke overeenkomst nietig bij gebrek aan voorwerp,
ook al zijn de voorwaarden voor de toepassing van de artt. 1974 en 1975 B.W., niet
vervuld. (Artt. 1104 en 1964 B.W.)
(M. T. B. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0549.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 18 mei 2004 is gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van 24 mei 2005 heeft de eerste voorzitter de zaak naar de
derde kamer verwezen.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift volgend middel aan:
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 724, 1101, 1104, 1107, 1108, 1109, 1122, 1123, 1126, 1129, 1131, 1133,
1134, 1582, 1583, 1964, 1968, 1974 en 1975 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Na volgende feiten te hebben vastgesteld:
"De vader van de [verweerders], een terminale kankerpatiënt, heeft op 23 maart 1999
zelfmoord gepleegd maar heeft kort voordien, op 23 februari 1999, de blote eigendom van
zijn woning met de volledige inhoud ervan en zijn wagen en de volle eigendom van een
terrein op lijfrente verkocht aan [eiseres], een boezemvriendin, voor de totale prijs van
1.268.000 frank, omgezet in een maandelijkse lijfrente van 5.000 frank gedurende twintig
jaar of tot het overlijden van de verkoper. Uit het dossier van de [verweerders], en meer
bepaald uit het strafdossier dat ten gevolge van de zelfmoord van hun vader is geopend,
blijkt dat laatstgenoemde wel degelijk aan terminale prostaatkanker leed. Hij heeft geen
enkele behandeling of onderzoek willen ondergaan en weigerde palliatieve verzorging.
Op 13 januari 1999 contacteerde hij de begrafenisonderneming van de heer N. om zijn
wilsbeschikking kenbaar te maken [...] en vroeg zelfs of hij in het funerarium zelfmoord
mocht plegen om een verplaatsing post mortem te vermijden! Daags voor zijn dood heeft
hij aan laatstgenoemde een brief met zijn huissleutel afgegeven en hem gevraagd om hem
op 24 maart 1999 te bellen en, zo hij geen antwoord kreeg, zijn overlijden bij hem thuis te
komen vaststellen. Hij had zijn dood dus goed voorbereid, terwijl hij wist dat de geneesheren hem euthanasie zouden weigeren, zoals een verpleegster hem had uitgelegd [...]. Hij
was erg ontmoedigd en had reeds in januari of februari 1999 een zelfmoordpoging ondernomen [...]. Zo had de echtgenoot van [eiseres] aan de verbalisanten verklaard dat hij, samen met zijn echtgenote, ten gevolge van die zelfmoordpoging en de verslechtering van
de toestand van de patiënt, met de instemming van de de cujus, stappen had ondernomen
om hem in een rusthuis te laten opnemen, dat hij in de put zat en geen palliatieve verzorging wenste, dat hij naar huis wou om er rustig te sterven, en dat de echtgenoot verklaarde: 'Ik kan u zeggen dat F. een einde wou maken aan zijn leven. Dat gevoel was sinds een
week veel sterker geworden'. Zijn kinderen verklaarden dat hij weinig belangstelling voor
hen had en dat hij, ondanks toenaderingspogingen, geen contact met hen zocht [...]. De
eerste rechter oordeelde dat er wel degelijk sprake was van een kans in het kader van deze
overeenkomst en van de omstandigheden daarrond, en heeft de vordering van de [verweerders] tot vernietiging van de overeenkomst van 23 februari 1999 afgewezen. In hun
akte van hoger beroep houden de [verweerders] vol dat die koopovereenkomst geen kanscontract is, aangezien hun vader ongeneeslijk ziek was en volgens de sterftetabellen geen
overlevingskans meer had, wat [eiseres] wist; dat het volgens hen in feite gaat om een
schenking die niet voldoet aan de voorgeschreven geldigheidsvereisten. Zij vorderen de
tegenwaarde van de goederen. Ze voeren voor het eerst aan dat zij, zo er al sprake kon
zijn van een verkoop, zeker voor meer dan zeven twaalfden zijn benadeeld. In hun samenvattende conclusie nemen de [verweerders] afstand van hun middel waarin zij een benadeling van meer dan zeven twaalfden aanvoeren, aangezien dat middel verjaard is door overschrijding van de vaste termijn van twee jaar. Ze betogen dat er geen schenking is maar
dat de koopovereenkomst met lijfrente, wegens het ontbreken van een kans, vernietigd
moet worden".
het arrest, dat het beroepen vonnis wijzigt,
" zegt dat de koopovereenkomst met lijfrente van 23 februari 1999 van nul en generlei
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waarde is, omdat zij geen kans bevat; veroordeelt [eiseres] om het pand te F. (vroeger
X.),..., in het kadaster ingeschreven onder sectie A, nr. 171/K/5, voor een oppervlakte van
16 are 21 centiare, het terrein te M., in het kadaster ingeschreven onder sectie A, nr.
924/A, voor een oppervlakte van 29 are 15 centiare, en alle roerende goederen, inzonderheid alle meubelen die in het pand aanwezig zijn en zoals deze in de vernietigde akte worden opgesomd, alsook een wagen van het merk Citroën AX 1000, terug te geven aan de
[verweerders], en zulks binnen de maand na de betekening van het arrest, en de voorlopige tenuitvoerlegging ervan toestaat, met uitzetting en zonodig met behulp van de openbare macht; verleent aan de [verweerders] akte van hun voorbehoud met betrekking tot de
vergoeding van de aan de goederen toegebrachte schade of de teruggave in schadelijke
omstandigheden; veroordeelt [eiseres] in het geheel van de kosten".
Het arrest grondt zijn beslissing op de volgende gronden:
"De vraag rijst of de overeenkomst die precies een maand vóór de zelfmoord [van de
rechtsvoorganger van de verweerders] is gesloten, de kans bevat die onmisbaar is voor de
geldigheid van een dergelijke overeenkomst, wanneer daarenboven kan worden vastgesteld dat die overeenkomst betrekking heeft op alle goederen van de de cujus, aangezien
het de verkoop betreft van zijn woning, van een terrein en van de volledige inboedel, zelfs
van zijn wagen. Wanneer men zijn verhouding met zijn kinderen kent, dan geeft dat afstand doen van al zijn goederen duidelijk aan dat hij hen na zijn dood niets wou nalaten.
De kans vormt de essentiële voorwaarde van de overeenkomst met lijfrente en het bewijs
ervan moet zonder enige beperking geleverd worden overeenkomstig het gemene recht.
Het risico en de onzekerheid van de gebeurtenis vormen de essentie van het kanscontract.
De overeenkomst is enkel dan een kanscontract als zij gegrond is op een onzekerheid die
niet kan worden voorzien (Verslag Siméon, 17 ventôse an XII). Te dezen tonen de [verweerders] aan dat die kans niet aanwezig was wegens de toestand van hun vader, zoals die
door de echtgenoot van [eiseres] is beschreven, op het ogenblik van de litigieuze akte.
Elke bekende van de de cujus wist dat hij ongeneeslijk en terminaal ziek was en dat hij
zich niet wou laten verzorgen, dat hij helemaal in de put zat, dat hij euthanasie wilde maar
wist dat het medisch korps dat zou weigeren. Hij had net voordien reeds getracht zelfmoord te plegen en hij had de begrafenisonderneming L. bezocht om zijn begrafenis te regelen. In die omstandigheden sluit zijn zelfmoord, dertig dagen na het verlijden van de
verkoopakte, elke kans uit. De litigieuze verkoop moet worden vernietigd en zonder gevolg worden beschouwd".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Volgens artikel 1974 van het Burgerlijk Wetboek is ieder contract van lijfrente, gevestigd op het leven van iemand die overleden was op de dag waarop het contract is aangegaan, zonder gevolg. Volgens artikel 1975 van datzelfde wetboek geldt hetzelfde voor het
contract, waarbij de rente gevestigd is op het leven van iemand die reeds was aangetast
door de ziekte waaraan hij binnen twintig dagen na de dagtekening van het contract is
overleden. Laatstgenoemde bepaling, die strikt moet worden uitgelegd, is alleen van toepassing wanneer de persoon op wiens leven de rente is gevestigd, uitgerekend overleden
is aan de gevolgen van de ziekte waaraan hij leed bij het sluiten van de overeenkomst, en
dat binnen een strikte termijn van twintig dagen. Zelfmoord is geen ziekte in de zin van
artikel 1975 van het Burgerlijk Wetboek.
Te dezen stelt het arrest vast dat de terminaal zieke rechtsvoorganger van de verweerders, eiseres bij akte van 23 februari 1999 roerende en onroerende goederen heeft verkocht, in blote of volle eigendom, voor een bedrag dat in een lijfrente is omgezet en dat de
rechtsvoorganger van de verweerders precies een maand na het sluiten van die akte zelfmoord heeft gepleegd.
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Uit die vaststellingen blijkt dat de rechtsvoorganger van de verweerders niet binnen de
twintig dagen na het sluiten van de overeenkomst is overleden aan de ziekte waaraan hij
op dat ogenblik leed.
Het arrest, dat de overeenkomst met lijfrente van 23 februari 1999 van nul en generlei
waarde verklaart, terwijl het de gevallen niet onderzoekt waarin volgens de artikelen 1974
en 1975 van het Burgerlijk Wetboek de overeenkomst met lijfrente bij gebrek aan een
kans nietig is, past die wetsbepalingen foutief toe en schendt ze bijgevolg.
2. Tweede onderdeel
Krachtens artikel 1104 van het Burgerlijk Wetboek is de overeenkomst vergeldend,
wanneer elke partij zich verbindt iets te geven of te doen, dat beschouwd wordt als gelijkwaardig met wat men haar geeft of voor haar doet; wanneer het gelijkwaardige gelegen is
in de kans van winst of verlies, die voor elke partij afhankelijk is van een onzekere gebeurtenis, is het contract een kanscontract.
Luidens artikel 1968 van het Burgerlijk Wetboek kan lijfrente gevestigd worden onder
bezwarende titel, tegen betaling van een som geld of tegen afstand van een geldswaardig
roerend goed, of van een onroerend goed. Het gaat om een kanscontract, dat wil zeggen,
volgens artikel 1964 van datzelfde wetboek, een wederkerige overeenkomst waarvan de
gevolgen, met betrekking tot winst en verlies, hetzij voor alle partijen, hetzij voor een of
meer van hen, van een onzekere gebeurtenis afhangen.
De overeenkomst die in de overdracht van een roerend of een onroerend goed voorziet
en die in een lijfrente voorziet die door de koper als tegenprestatie verschuldigd is, is een
koopovereenkomst die geregeld wordt door de artikelen 1582 en 1583 van het Burgerlijk
Wetboek, waarbij een kanscontract met lijfrente ten bezwarende titel is gevoegd, geregeld
bij artikel 1968 van het Burgerlijk Wetboek.
Het ontbreken van een kans in een overeenkomst die omschreven wordt als een lijfrente
bij een koopovereenkomst, heeft niet noodzakelijkerwijs tot gevolg dat de koopovereenkomst van nul en generlei waarde is.
Titel XII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, getiteld "Kanscontracten", wijdt
twee specifieke bepalingen aan de gevolgen van het ontbreken van een kans in een contract van lijfrente. Volgens artikel 1974 van het Burgerlijk Wetboek is ieder contract van
lijfrente, gevestigd op het leven van iemand die overleden was op de dag waarop het contract is aangegaan, zonder gevolg. Volgens artikel 1975 van datzelfde wetboek geldt hetzelfde voor het contract, waarbij de rente gevestigd is op het leven van iemand die reeds
was aangetast door de ziekte waaraan hij binnen twintig dagen na de dagtekening van het
contract is overleden.
Artikel 1107 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de contracten, onverschillig of zij
al dan niet een eigen benaming hebben, onderworpen zijn aan algemene regels, die het onderwerp van [deze] titel uitmaken. Behoudens bijzondere bepalingen, kan de nietigheid of
het niet-bestaan van een overeenkomst alleen worden uitgesproken indien niet is voldaan
aan ten minste één van de vier, in artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde essentiële voorwaarden, met name de toestemming van de partij die zich verbindt; haar bekwaamheid om contracten aan te gaan; een bepaald voorwerp als inhoud van de verbintenis; een geoorloofde oorzaak van verbintenis. Krachtens artikel 1109 van datzelfde wetboek is geen toestemming geldig, indien zij alleen door dwaling is gegeven, door geweld
afgeperst of door bedrog verkregen. Artikel 1123 bepaalt dat eenieder contracten kan aangaan, indien hij daartoe door de wet niet onbekwaam is verklaard. Volgens artikel 1126
van het Burgerlijk Wetboek heeft ieder contract tot voorwerp iets dat een partij zich verbindt te geven, of dat een partij zich verbindt te doen of niet te doen. Artikel 1129 bepaalt
dat de verbintenis een zaak tot voorwerp moet hebben die ten minste ten aanzien van haar
soort bepaald is en dat de hoeveelheid van de zaak onzeker mag zijn, mits deze hoeveel-
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heid nader bepaald kan worden. Volgens artikel 1131 van het Burgerlijk Wetboek kan een
verbintenis, aangegaan zonder oorzaak of uit een valse oorzaak of uit een ongeoorloofde
oorzaak, geen gevolg hebben.
Daarenboven is de koop volgens artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek tussen partijen voltrokken en verkrijgt de koper van rechtswege de eigendom ten aanzien van de verkoper, zodra er overeenkomst is omtrent de zaak en de prijs.
Wanneer, derhalve, een roerend of een onroerend goed verkocht wordt tegen een lijfrente of een bedrag dat omgezet wordt in een lijfrente, maar de kans die nodig is om de
lijfrente samen te stellen ontbreekt, omdat bijvoorbeeld de nakende dood van de persoon,
op wiens leven de lijfrente gevestigd was, kon worden voorzien, is de koopovereenkomst
niet nietig of onbestaande alleen omdat de kans ontbreekt, behalve indien voldaan is aan
de voorwaarden van de artikelen 1974 en 1975 van het Burgerlijk Wetboek. Het ontbreken van een kans heeft zeker tot gevolg dat de overeenkomst omschreven moet worden
als een vergeldend contract in de zin van artikel 1104, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek. Het leidt alleen tot nietigheid of tot het niet-bestaan van de koopovereenkomst indien het tot gevolg heeft dat een van de essentiële voorwaarden voor de geldigheid van
elk contract of een van de essentiële voorwaarden voor de geldigheid van de koopovereenkomst niet is vervuld.
Indien niet is vastgesteld dat het ontbreken van een kans het gevolg is van een substantiële fout of de toestemming van de partijen die zich kunnen verbinden, gebrekkig is, en
indien hieruit niet volgt dat de aangegane verbintenis doelloos is of een ongeoorloofde
oorzaak heeft, is het contract geldig aangegaan. Het verbindt de partijen alsook hun erfgenamen, overeenkomstig de artikelen 724 en 1122 van het Burgerlijk Wetboek.
Te dezen stelt het arrest vast dat de rechtsvoorganger van de verweerders, die terminaal
ziek is, reeds een zelfmoordpoging had ondernomen en euthanasie wenste of een einde
aan zijn leven wou maken, en dat hij, mogelijk met de bedoeling niets aan zijn erfgenamen na te laten, aan [eiseres] de blote of volle eigendom van zijn roerende en zijn onroerende goederen had verkocht voor een geldsom die was omgezet in een lijfrente. Noch uit
die vaststellingen, noch uit enige andere vaststelling kan worden afgeleid dat de koopovereenkomst, op de datum waarop ze werd gesloten, geen vastgesteld of op zijn minst
vast te stellen voorwerp had, of geen geoorloofde oorzaak had. Hieruit kan evenmin worden afgeleid dat de contracterende partijen niet bekwaam waren om contracten aan te
gaan of dat hun toestemming gebrekkig was. Hieruit kan ten slotte niet worden afgeleid
dat de roerende en de onroerende goederen zouden zijn verkocht zonder dat de partijen de
prijs zouden zijn overeengekomen of dat de vastgestelde prijs fictief zou zijn geweest.
Het arrest verklaart het contract van lijfrente van 23 februari 1999 "van nul en generlei
waarde" omdat het geen kans bevat, aangezien het contract "precies een maand" vóór de
zelfmoord van de vader van de verweerders is aangegaan, dat deze op het ogenblik van de
ondertekening van de akte "ongeneeslijk en terminaal ziek was [...], dat hij helemaal in de
put zat, dat hij euthanasie wilde maar wist dat het medisch korps dat zou weigeren", dat
"hij net voordien reeds had getracht zelfmoord te plegen en de begrafenisonderneming L.
had bezocht om zijn begrafenis te regelen" en dat "in die omstandigheden zijn zelfmoord,
dertig dagen na het verlijden van de verkoopakte, elke kans uitsluit".
Welnu, buiten de gevallen bepaald in de artikelen 1974 en 1975 van het Burgerlijk
Wetboek, heeft het ontbreken van een kans in een contract dat omschreven wordt als een
contract van lijfrente bij een overeenkomst tot verkoop van roerende en onroerende goederen voor een bedrag dat in een lijfrente is omgezet, niet de nietigheid van die koopovereenkomst tot gevolg, behalve indien wordt vastgesteld dat niet is voldaan aan, hetzij, een
van de essentiële voorwaarden voor de geldigheid van elke overeenkomst, bedoeld in de
artikelen 1108, 1109, 1123, 1126, 1129 en 1131 van het Burgerlijk Wetboek, die krach-
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tens artikel 1107 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn op alle overeenkomsten,
hetzij een van de specifieke voorwaarden voor de geldigheid van de koopovereenkomst,
bepaald in de artikelen 1582 en 1583 van het Burgerlijk Wetboek. Het arrest, dat de koopovereenkomst met een contract van lijfrente nietig verklaart en de teruggave van de verkochte goederen beveelt, schendt bijgevolg de voormelde wetsbepalingen.
Daarenboven schendt het arrest de artikelen 724, 1122 en 1134, eerste en tweede lid
van het Burgerlijk Wetboek, alsook de artikelen 1104 en 1964 van datzelfde wetboek, in
zoverre het weigert gevolg te verlenen aan de overeenkomst die wettelijk gesloten werd
tussen eiseres en de verweerders, erfgenamen van haar medecontractant, nadat het eventueel die overeenkomst als een vergeldende koopovereenkomst heeft heromschreven.
3. Derde onderdeel
Luidens artikel 1104, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek, is het kanscontract een
contract waarin het gelijkwaardige gelegen is in de kans van winst of verlies, die voor
elke partij afhankelijk is van een onzekere gebeurtenis.
Artikel 1964, eerste lid van hetzelfde wetboek bepaalt dat het kanscontract een wederkerige overeenkomst is waarvan de gevolgen, met betrekking tot winst en verlies, hetzij
voor alle partijen, hetzij voor een of meer van hen, van een onzekere gebeurtenis afhangen.
Een contract van lijfrente waarbij, volgens artikel 1968 van het Burgerlijk Wetboek,
lijfrente gevestigd wordt onder bezwarende titel, tegen betaling van een som geld of tegen
afstand van een geldswaardig roerend goed, of van een onroerend goed, is een dergelijk
contract.
Het feit dat de persoon op wiens leven het contract van lijfrente werd gevestigd, de dag
van het sluiten van dat contract overwoog om zelfmoord te plegen, heft de bij de artikelen
1104, tweede lid en 1964, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, bedoelde kans niet op.
De uitvoering van dat voornemen is immers geen vaststaand feit, in elk geval niet voor
de persoon die zich ertoe verbindt de rente te storten; die uitvoering hangt uitsluitend af
van de wil van de renteheffer, die geenszins ertoe gehouden is zijn voornemen uit te voeren, aangezien niets hem daartoe kon dwingen als hij van mening verandert.
Het arrest, dat beslist dat het lijfrentecontract van 23 februari 1999 geen kans bevat,
"nietig of onbestaande is", op grond dat "de de cujus ongeneeslijk en terminaal ziek was,
dat hij zich niet wou laten verzorgen, dat hij helemaal in de put zat, dat hij euthanasie wilde maar wist dat het medisch korps dat zou weigeren; dat hij net voordien reeds had getracht zelfmoord te plegen en de begrafenisonderneming L. had bezocht om zijn begrafenis te regelen; dat, in die omstandigheden, zijn zelfmoord, dertig dagen na het verlijden
van de verkoopakte, elke kans uitsluit", grondt zijn beslissing niet op het bestaan van een
ongeneeslijke ziekte op het ogenblik van het ondertekenen van de akte, maar op de daaropvolgende zelfmoord, en schendt bijgevolg de artikelen 1104, 1964 en 1968 van het Burgerlijk Wetboek.

IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel:
Overwegende dat uit geen enkele van de vermeldingen van het arrest blijkt dat
het, om de koopovereenkomst met vestiging van een lijfrente, die volgens zijn
vaststellingen tussen eiseres en de vader van de verweerders was gesloten, wegens het ontbreken van een kans te vernietigen, de artikelen 1974 en 1975 van
het Burgerlijk Wetboek zou toepassen;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
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Tweede onderdeel:
Overwegende dat uit de artikelen 1104 en 1964 van het Burgerlijk Wetboek
volgt dat een contract een kanscontract is indien de wederzijdse prestaties waartoe de partijen zich verbonden hebben, onzeker zijn aangezien het bestaan of de
gelijkwaardigheid van één ervan afhangt van een onzekere gebeurtenis;
Dat, bijgevolg, het bestaan van een kans op winst of van het risico op verlies
essentieel is voor de geldigheid van een kanscontract, zoals de koopovereenkomst met lijfrente;
Dat een dergelijke overeenkomst, bij gebrek aan die kans, nietig is bij gebrek
aan voorwerp, ook al zijn de voorwaarden voor de toepassing van de artikelen
1974 en 1975 van het Burgerlijk Wetboek, niet vervuld;
Dat het onderdeel, dat het tegendeel betoogt, faalt naar recht;
Derde onderdeel:
Overwegende dat het arrest erop wijst dat "elke bekende van de [vader van de
verweerders] wist dat [hij] ongeneeslijk en terminaal ziek was en dat hij zich niet
wou laten verzorgen, dat hij helemaal in de put zat, dat hij euthanasie wilde maar
wist dat het medisch korps dat zou weigeren" en dat "hij net voordien reeds had
getracht zelfmoord te plegen en de begrafenisonderneming L. had bezocht om
zijn begrafenis te regelen";
Dat, door die vermeldingen, het arrest, dat niet alleen gegrond is op de overweging dat de vader van de verweerders op 23 maart 1999 zelfmoord gepleegd
heeft, zijn beslissing naar recht verantwoordt dat de verweerders "de afwezigheid
van een kans" die essentieel is voor de geldigheid van de overeenkomst die op 23
februari 1999 tussen de vader en eiseres is gesloten, hebben aangetoond;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
20 juni 2005 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Mahieu.
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ONREGELMATIGHEID – GEVOLG.
3º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING — BURGERLIJKE PARTIJ - EERSTE RECHTER EN APPÈLRECHTER NIET
RECHTSGELDIG GEADIEERD – GEVOLG.
4º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VERNIETIGING WEGENS GEBREK AAN RECHTSMACHT - VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING.
1º en 2° Wanneer het niet kan worden betekend aan de persoon, noch aan de woonplaats
of de verblijfplaats van de betrokkene, zoals bepaald in de artikelen 33 en 35 Gerechtelijk
Wetboek, wordt het verzet in strafzaken, in zoverre het betrekking heeft op de burgerlijke
rechtsvordering, aan de burgerlijke partij betekend met toepassing van artikel 37
Gerechtelijk Wetboek; het verzet dat werd betekend met toepassing van artikel 38
Gerechtelijk Wetboek, dat toepassing vindt in andere dan in strafzaken, is derhalve nietig
en moet als ongedaan worden beschouwd1. (Artt. 33, 35, 37 en 38 Ger.W.)
3º Wanneer een beslissing in hoger beroep wordt vernietigd omdat de appèlrechter niet
wettig over de burgerlijke rechtsvordering vermocht te beslissen, aangezien de
politierechter op verzet, wat de burgerlijke rechtsvordering betreft, niet rechtsgeldig
geadieerd was en geen rechtsmacht had om over deze vordering uitspraak te doen, heeft
de vernietiging van de bestreden beslissing de vernietiging tot gevolg van het daaraan
voorafgaande beroepen op verzet gewezen vonnis, in zoverre daarin uitspraak gedaan
werd op de burgerlijke rechtsvordering2. (Art. 408 Sv.)
4º Wanneer een beslissing in hoger beroep wordt vernietigd op grond van het ontbreken
van rechtsmacht, zowel van de appèlrechters als van de eerste rechter op verzet, blijft er
voor een eventuele verwijzingsrechter niets meer te beslissen over en wordt de
vernietiging uitgesproken zonder verwijzing3.
(V. T. C. e.a.)

ARREST

(A.R. P.04.1343.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 22 september 2004 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde, dat alleen
beslist op de burgerlijke rechtsvordering en dat aan eiser is betekend.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
1 Zie Cass., 2 sept. 1986, A.R. 310, nr. 2; 15 okt. 1986, A.R. 5141, nr. 88; 29 okt. 1986, A.R. 5189,
nr. 127; 6 dec. 1989, A.R. 7452, nr. 223; 5 mei 1993, A.R. P.93.0003.F, nr. 217; 25 jan. 1995, A.R.
P.94.1220.F, nr. 44; 11 sept. 1996, A.R. P.96.0277.F, nr. 302; 24 nov. 1999, A.R. P.99.0985.F, nr.
626; A. DE NAUW, "De gevolgen van een foutieve wijze van betekening in strafzaken" (noot onder
Cass., 7 juni 1994), R. Cass. 1994, 345.
2 R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, 3de editie 2003, p. 1257-1258, nr. 2917.
3 Zie Cass., 15 okt. 1986, A.R. 5141, nr. 88; 12 sept. 2000, A.R. P.98.0944.N, nr. 461.
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IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat:
- bij vonnis van de Politierechtbank te Aalst op 3 november 2003 bij verstek
gewezen ten opzichte van de verweerders sub 1 en 2, de verweerder sub 1 tot
straf is veroordeeld en de verweerders sub 1 en 2 hoofdelijk tot het betalen aan
eiser van een bedrag van 2.750,84 euro met intrest en kosten;
- de verweerders sub 1 en 2 op 27 november 2003 tegen dit vonnis verzet hebben aangetekend; dat het deurwaardersexploot vermeldt dat het verzet aan eiser
is betekend met toepassing van artikel 38 Gerechtelijk Wetboek, door het achterlaten van een afschrift van de akte onder gesloten omslag aan de woonplaats van
eiser;
- alle partijen zijn verschenen bij de behandeling van de zaak op verzet; dat de
politierechter bij vonnis op verzet van 15 december 2003, de verweerder sub 1
heeft vrijgesproken, zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de
vordering van eiser en de verweerster sub 2 buiten zake heeft gesteld;
- op het enkel hoger beroep van eiser het bestreden vonnis vaststelt dat het beroepen vonnis, wat de beslissing op de strafvordering betreft, kracht van gewijsde heeft, de vrijwillige tussenkomst van de verweerster sub 3 ontvankelijk verklaart en het hoger beroep als niet gegrond afwijst;
Overwegende dat het verzet in strafzaken, wanneer het niet kan worden betekend aan de persoon noch aan de woonplaats of de verblijfplaats van de betrokkene, zoals bepaald in artikel 33 Gerechtelijk Wetboek, wordt betekend met toepassing van artikel 37 Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat de omstandigheid dat het verzet, in zoverre het betrekking
heeft op de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering, aan de burgerlijke partij
dient betekend te worden, hieraan niet afdoet;
Overwegende aldus dat te dezen het verzet dat krachtens artikel 38 Gerechtelijk Wetboek toepassing vindt "in andere dan in strafzaken", aan eiser in zijn
hoedanigheid van burgerlijke partij is betekend, nietig is en als ongedaan moet
worden beschouwd;
Overwegende derhalve dat de politierechter op verzet, wat de burgerlijke vordering betreft, niet rechtsgeldig geadieerd was en geen rechtsmacht had om over
deze vordering uitspraak te doen;
Overwegende dat hieruit volgt dat de appèlrechters evenmin wettig vermochten over de burgerlijke vordering te beslissen;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging van de bestreden beslissing de vernietiging
tot gevolg heeft van het daaraan voorafgaande beroepen vonnis op 15 december
2003 op verzet gewezen, in zoverre daarin uitspraak werd gedaan op de burgerlijke rechtsvordering van eiser;
Overwegende dat ingevolge de uit te spreken vernietiging op grond van het
ontbreken van rechtsmacht, zowel van de appèlrechters als van de eerste rechter
op verzet, er voor een eventuele verwijzingsrechter niets meer te beslissen over-
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blijft;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis evenals het vonnis van de Politierechtbank te
Aalst op 15 december 2003 op verzet gewezen in zoverre het uitspraak doet over
de burgerlijke rechtsvordering van eiser;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde vonnissen;
Veroordeelt de verweerders in de kosten;
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
21 juni 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger, M. Cottyn, Dendermonde en K. Sallet, Brussel.

Nr. 360
2° KAMER - 21 juni 2005

1º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN – BESTANDDELEN.
2º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - BESCHERMD
GESCHRIFT – BEGRIP.
3º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - PROCES-VERBAAL VAN
VALSE AANGIFTE VAN DIEFSTAL VAN EEN VOERTUIG – TOEPASSING.
4º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - CONSTITUTIEVE
BESTANDDELEN - MOREEL BESTANDDEEL - BEDRIEGLIJK OPZET - OOGMERK OM TE
SCHADEN - VALSE AANGIFTE VAN DIEFSTAL - WIL OM TE ONTSNAPPEN AAN RECHTSVERVOLGING BEDOELING OM BESCHERMDE BELANGEN TE BENADELEN – TOEPASSING.
5º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - CONSTITUTIEVE
BESTANDDELEN - MOGELIJK MATERIEEL OF MOREEL NADEEL - VALSE AANGIFTE VAN
DIEFSTAL - POGING OM DOOR EEN WIJZIGING VAN DE EIGEN RECHTSPOSITIE TE ONTSNAPPEN AAN DE
BETALING VAN SCHADEVERGOEDING – TOEPASSING.
1º en 2° Valsheid in geschrifte bestaat erin in een door de wet beschermd geschrift, met
bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de waarheid te vermommen op een
bij de wet bepaalde wijze, terwijl hieruit een mogelijk nadeel kan ontstaan; door de wet
worden beschermd de geschriften die in zekere mate tot bewijs kunnen strekken, dit is
zich aan het openbaar vertrouwen opdringen, zodat de overheid of particulieren die er
kennis van nemen of aan wie zij worden voorgelegd, kunnen overtuigd worden van de
waarachtigheid van de rechtshandeling of het juridisch feit in die geschriften vastgelegd
of kunnen gerechtigd zijn daaraan geloof te hechten1. (Artt. 193, 196 en 197 Sw.)
3º Het laten opmaken door de politiediensten van een proces-verbaal van valse aangifte
1 Cass., 18 juni 1985, A.R. 9287, nr. 633; 27 sept. 1988, A.R. 1650, nr. 53; 16 dec. 1997, A.R.
P.96.1490.N, nr. 557; 23 dec. 1998, A.R. A.94.0001.F, nr. 534; 16 juni 1999, A.R. P.98.0738.F, nr.
362; J. VANHALEWIJN en L. DUPONT, "Valsheid in geschrifte", A.P.R. 1975, Gent, Story-Scientia, nr. 35.
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van diefstal van een voertuig kan een valsheid in geschrifte opleveren, aangezien derden
immers kunnen overtuigd worden van de waarachtigheid van het valselijk aangegeven
juridische feit of kunnen gerechtigd zijn daaraan geloof te hechten 2. (Artt. 193, 196 en
197 Sw.)
4º Uit de wil te ontsnappen aan rechtsvervolging door een valse aangifte van diefstal, met
het doel beschermde belangen te benadelen, meer bepaald het particuliere belang van
benadeelden om te worden vergoed, kan het voor een valsheid in geschrifte vereiste
bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden worden afgeleid. (Artt. 193, 196 en 197 Sw.)
5º Door de vaststelling dat de beklaagde met de valse aangifte van diefstal zeer duidelijk
gepoogd heeft een wijziging van de eigen rechtspositie, met name als slachtoffer in
plaats van dader, te bewerkstelligen en dit ten nadele van het particuliere belang van de
benadeelden om voor de door hen geleden schade te worden vergoed, hetgeen een
juridisch beschermd belang is als bedoeld in de artikelen 193 en volgende Strafwetboek,
stellen de appèlrechters vast dat, op het ogenblik van de valse aangifte, een mogelijk
materieel of moreel nadeel bestond. (Artt. 193, 196 en 197 Sw.)
(B. T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.0073.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 15 december 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger 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 valsheid in geschrifte erin bestaat in een door de wet beschermd geschrift, met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de
waarheid te vermommen op een bij de wet bepaalde wijze, terwijl hieruit een
mogelijk nadeel kan ontstaan;
Dat door de wet beschermd worden de geschriften die in een zekere mate tot
bewijs kunnen strekken, dit is zich aan het openbaar vertrouwen opdringen, zodat de overheid of particulieren die er kennis van nemen of aan wie zij worden
voorgelegd, kunnen overtuigd worden van de waarachtigheid van de rechtshandeling of het juridisch feit in die geschriften vastgelegd of kunnen gerechtigd
zijn daaraan geloof te hechten;
2 A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 1998, nr. 26.
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Overwegende dat het laten opmaken door de politiediensten van een procesverbaal van valse aangifte van diefstal van een voertuig, valsheid in geschrifte
kan opleveren;
Dat, immers, derden kunnen overtuigd worden van de waarachtigheid van het
valselijk aangegeven juridische feit of kunnen gerechtigd zijn daaraan geloof te
hechten;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de door eiseres en haar medebeklaagde gedane aangifte van diefstal van het in de aanrijding betrokken voertuig vals
is en oordeelt dat:
- de eerste rechters er reeds naar verwezen dat de politie naar aanleiding van
de aangifte van diefstal verder onderzoek voerde naar mogelijke daders van de
diefstal;
- het openbaar ministerie op basis van deze aangifte een onderzoeksrechter gelastte met het onderzoek naar de diefstal van het voertuig;
- eiseres en haar medebeklaagde de aangifte hebben gedaan en aangewend om
hun betrokkenheid bij de aanrijding te ontkennen, onder meer ten aanzien van de
politiediensten en de nabestaanden van het slachtoffer;
- de strafrechtelijke en burgerlijke verantwoordelijkheid van eiseres en haar
medebeklaagde voor het ongeval, welke zij door de valse aangifte poogden te
ontlopen, juridisch beschermde belangen betreffen;
Overwegende dat het arrest op grond van die redenen wettig kon beslissen dat
de valse aangifte van diefstal van het voertuig, een beschermd geschrift in de zin
van de artikelen 193 en volgende Strafwetboek uitmaakt;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende, ten slotte, dat de uitoefening van het recht van verdediging
vreemd is aan het begrip beschermd geschrift als bedoeld in de artikelen 193 en
volgende Strafwetboek;
Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat uit de wil te ontsnappen aan rechtsvervolging met het doel
beschermde belangen te benadelen, bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden
kan worden afgeleid;
Dat het onderdeel, in zoverre het uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
naar recht;
Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat het oogmerk om te "ontsnappen aan rechtsvervolging" impliceert dat juridische belangen werden geschaad,
meer bepaald het particuliere belang van benadeelden om te worden vergoed;
Dat de appèlrechters op grond van die redenen, die eveneens de vaststelling inhouden dat eiseres op het ogenblik van de aangifte tot doel had die juridisch beschermde belangen te benadelen, oordelen dat de eiseres handelde met bedrieglijk opzet of het oogmerk om te schaden;
Dat het onderdeel, in zoverre het aanvoert dat het arrest die redenen en vaststelling niet bevat, feitelijke grondslag mist;

Nr. 360 - 21.6.05

HOF VAN CASSATIE

1393

1.3. Derde onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat eiseres en haar medebeklaagde met de valse aangifte van diefstal zeer duidelijk hebben gepoogd een
wijziging van de eigen rechtspositie - met name als slachtoffers in plaats van daders - te bewerkstelligen en dit ten nadele van het particuliere belang van de benadeelden om voor de door hen geleden schade te worden vergoed;
Dat zij zodoende vaststellen dat op het ogenblik van de valse aangifte een mogelijk materieel of moreel nadeel bestond;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat de belangen van de slachtoffers van een aanrijding om te
worden vergoed, juridisch beschermde belangen zijn als bedoeld in de artikelen
193 en volgende Strafwetboek;
Dat het onderdeel, in zoverre het uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
naar recht;
1.4. Vierde onderdeel
Overwegende dat het arrest eiseres tot één enkele straf veroordeelt wegens de
feiten van valsheid in geschriften, gebruik van valse stukken en schuldig verzuim;
Overwegende dat de uitgesproken straf naar recht verantwoord is wegens de
bewezen verklaarde valsheid in geschriften en schuldig verzuim;
Dat het onderdeel dat slechts opkomt tegen het bewezen verklaren van het gebruik van het valse stuk, niet tot cassatie kan leiden, mitsdien bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
2. Tweede middel
2.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het arrest oordeelt dat schuldig verzuim een ogenblikkelijk
misdrijf is, maar dat men zich dient te plaatsen op het ogenblik zelf van de weigering tot hulpverlening om dit misdrijf te beoordelen; dat het vervolgens vaststelt dat dit voor eiseres het ogenblik was waarop zij het stuur overnam;
Dat het onderdeel, in zoverre het aanvoert dat de appèlrechters het schuldige
verzuim door eiseres afleiden uit het feit dat ze niet is teruggekeerd op de plaats
van het ongeval nadat zij het stuur had overgenomen, berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest, mitsdien feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het onderdeel voor het overige het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten, waarvoor het niet bevoegd is;
Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
2.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het opkomt tegen de beoordeling
van de feiten door de appèlrechters of het Hof verplicht tot een onderzoek van
feiten waarvoor het niet bevoegd is, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het arrest, zowel op grond van eigen redenen als op grond
van de redenen van het beroepen vonnis die het overneemt, wettig kon oordelen
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dat het morele bestanddeel van het misdrijf schuldig verzuim aanwezig is;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
3. Derde middel
Overwegende dat het middel formeel een motiveringsgebrek aanvoert maar in
wezen opkomt tegen het onaantastbare oordeel van het arrest dat er geen reden is
de opschorting van de uitspraak van de veroordeling te gelasten;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige, dat het feit dat de rechter anders oordeelt dan
in conclusie is aangevoerd, geen motiveringsgebrek oplevert;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
21 juni 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. D. Frejlich, Antwerpen.

Nr. 361
2° KAMER - 21 juni 2005

1º STRAF — ZWAARSTE STRAF - MEERDAADSE SAMENLOOP - ZELFDE STRAF
- ARTIKEL 65, EERSTE LID SW - TOEPASSELIJKHEID – GEVOLG.
2º STRAF — SAMENLOOP — MEERDAADSE - DOUANE EN ACCIJNZEN - VOORTGEZETTE
SLUIKINVOER VAN VERBODEN GOEDEREN - EENZELFDE MISDADIG OPZET - GELDBOETE - TWEEMAAL
DE WAARDE VAN DE GOEDEREN - BIJZONDER KARAKTER - WIJZE VAN BEREKENING.
3º MISDRIJF — SOORTEN — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND MISDRIJF - DOUANE
EN ACCIJNZEN - VOORTGEZETTE SLUIKINVOER VAN VERBODEN GOEDEREN - EENZELFDE MISDADIG
OPZET - STRAFTOEMETING - GELDBOETE - TWEEMAAL DE WAARDE VAN DE GOEDEREN - BIJZONDER
KARAKTER - WIJZE VAN BEREKENING.
4º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANEMISDRIJF - VOORTGEZETTE SLUIKINVOER VAN
VERBODEN GOEDEREN - EENZELFDE MISDADIG OPZET - GELDBOETE - TWEEMAAL DE WAARDE VAN
DE GOEDEREN - BIJZONDER KARAKTER - WIJZE VAN BEREKENING.
1º Artikel 65, eerste lid Strafwetboek, dat bepaalt dat wanneer een zelfde feit verscheidene
misdrijven oplevert of wanneer verschillende misdrijven, die de opeenvolgende en
voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet, gelijktijdig worden voorgelegd
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aan een zelfde feitenrechter, alleen de zwaarste straf wordt uitgesproken, is ook
toepasselijk voor verschillende misdrijven waarop dezelfde straf is gesteld; in dat geval
wordt slechts eenmaal deze straf uitgesproken.
2º, 3° en 4° Artikel 65, eerste lid Strafwetboek is ook toepasselijk bij sluikinvoer van
verboden goederen, die door artikel 220 A.W.D.A. gestraft wordt met gevangenisstraf en
waarvoor artikel 221, §2 A.W.D.A., naast de verbeurdverklaring van de goederen,
voorziet in een geldboete van tweemaal de waarde van de goederen, zodat in het geval
van verschillende feiten van voortgezette sluikinvoer van verboden goederen, de
strafrechter slechts één gevangenisstraf en één geldboete kan opleggen; gelet op de
wettelijke omschrijving van de geldboete moet het bedrag evenwel worden berekend op
de waarde van het geheel van de goederen die het voorwerp van de voortgezette
sluikinvoer uitmaken1.
(FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN T. S.)

ARREST

(A.R. P.05.0247.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 2 april 2003 door het Hof van
Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, gewezen op verwijzing ingevolge het
arrest van het Hof van 17 september 2002.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
Overwegende dat artikel 65, eerste lid Strafwetboek bepaalt dat wanneer een
zelfde feit verscheidene misdrijven oplevert of wanneer verschillende misdrijven
die de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig
opzet, gelijktijdig worden voorgelegd aan een zelfde feitenrechter, alleen de
zwaarste straf wordt uitgesproken;
Dat, anders dan het middel aanvoert, deze wetsbepaling ook toepasselijk is
voor verschillende misdrijven waarop dezelfde straf is gesteld; dat in dat geval
slechts eenmaal deze straf wordt uitgesproken;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat artikel 65, eerste lid Strafwetboek ook toepasselijk is bij
sluikinvoer van verboden goederen; dat artikel 220 A.W.D.A. deze sluikinvoer
straft met gevangenisstraf en artikel 221, §1, A.W.D.A., daarvoor, naast de verbeurdverklaring van de goederen, voorziet in een geldboete, evenwel niet van
een bepaald bedrag maar van tweemaal de waarde van de goederen;
1 Zie Cass., 13 jan. 2004, A.R. P.03.0646.N, nr. 16; 20 april 2004, A.R. P.03.0717.N, nr. 206.
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Dat hieruit volgt dat in het geval van verschillende feiten van voortgezette
sluikinvoer van verboden goederen de strafrechter slechts één gevangenisstraf en
één geldboete kan opleggen;
Dat evenwel, gelet op de wettelijke omschrijving van de geldboete, het bedrag
ervan moet worden berekend op de waarde van het geheel van de goederen die
het voorwerp van de voortgezette sluikinvoer uitmaakten;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat, behoudens wat het bedrag van de geldboete betreft, de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest enkel in zoverre dit het bedrag van de toepasselijke ene geldboete bepaalt;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
21 juni 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 362
2° KAMER - 21 juni 2005

1º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - WETTIGHEID
- REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - SANCTIE - VERMINDERING VAN DE STRAF –
VOORWAARDE.
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - SANCTIE - VERMINDERING
VAN DE STRAF – VOORWAARDE.
1º en 2° Overeenkomstig artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering kan
de rechter, indien de duur van de strafvordering de redelijke termijn overschrijdt, voor
zover deze overschrijding de betrouwbaarheid van het bewijs niet aantast of de
uitoefening van het recht van verdediging niet onherstelbaar belemmert, een veroordeling
bij eenvoudige schuldigverklaring uitspreken of een straf uitspreken die lager kan zijn dan
de wettelijke minimumstraf; de rechter kan ook binnen de perken van de wettelijke
strafbepaling een lagere straf uitspreken dan deze die hij zonder overschrijding van de
redelijke termijn zou hebben uitgesproken, op voorwaarde dat deze strafvermindering
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reëel en meetbaar is1.
(S. T. E. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.0526.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 16 maart 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel, 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 twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
(...)
B. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek
van Strafvordering, de rechter, indien de duur van de strafvervolging de redelijke
termijn overschrijdt - voor zover deze overschrijding de betrouwbaarheid van het
bewijs niet aantast of de uitoefening van het recht van verdediging niet onherstelbaar belemmert - een veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring kan uitspreken of een straf kan uitspreken die lager kan zijn dan de wettelijke minimumstraf; dat de rechter ook binnen de perken van de wettelijke strafbepaling
een lagere straf kan uitspreken dan deze die hij zonder overschrijding van de redelijke termijn zou hebben uitgesproken, op voorwaarde dat deze strafvermindering reëel en meetbaar is;
Overwegende dat eiser wordt vervolgd wegens A oplichting, wanbedrijf door
artikel 496 Strafwetboek bestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar
en met een geldboete, en B valse naamdracht, feit strafbaar gesteld met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met een geldboete; dat het arrest oordeelt dat de redelijke termijn is overschreden en eiser te dezen rechtsherstel kan
worden geboden door het opleggen van een lagere straf dan het wettelijke bepaalde maximum;
Overwegende dat het arrest eiser voor de vermengde feiten, met toepassing
van artikel 65, eerste lid Strafwetboek, veroordeelt tot een hoofdgevangenisstraf
van 4 jaar, met uitstel gedurende een termijn van vijf jaar voor de helft van die
straf, en tot een geldboete van 4.957,87 euro of 3 maanden vervangende gevangenisstraf; dat deze straf op een reële en meetbare wijze verminderd is ten opzichte van de straf die de appèlrechters, naar hun oordeel, zouden hebben uitge1 Cass., 4 feb. 2004, A.R. P.03.01370.F, nr. 57.
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sproken als de redelijke termijn niet was overschreden;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende, voor het overige, dat het middel in zoverre het opkomt tegen
het onaantastbare oordeel van de rechters welk rechtsherstel passend is, in zoverre niet ontvankelijk is;
2. Tweede middel
Overwegende dat er geen tegenstrijdigheid bestaat tussen de motieven van de
rechters om de medebeklaagde vrij te spreken voor de telastlegging A en hun
motieven om eiser wel wegens die telastlegging te veroordelen;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
C. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
21 juni 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. J. Vermassen, Dendermonde.

Nr. 363
2° KAMER - 21 juni 2005

1º GEESTRIJKE DRANKEN - K.B. 3 APRIL 1953 INZAKE SLIJTERIJEN VAN
GEGISTE DRANKEN - DECREET VL. GEM. VAN 7 DEC. 2001 - INVOERING VAN HET
NULTARIEF VOOR DE AANSLAGVOETEN – TOEPASSINGSGEBIED.
2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - K.B. 3 APRIL 1953 INZAKE SLIJTERIJEN
VAN GEGISTE DRANKEN - DECREET VL. GEM. VAN 7 DEC. 2001 - INVOERING VAN HET NULTARIEF
VOOR DE AANSLAGVOETEN – TOEPASSINGSGEBIED.
3º GEESTRIJKE DRANKEN - K.B. 3 APRIL 1953 INZAKE SLIJTERIJEN VAN
GEGISTE DRANKEN - HOUDEN VAN EEN SLIJTERIJ ZONDER AANGIFTE BIJ DE ONTVANGER
DER ACCIJNZEN - NIET-BETALING VAN DE VERSCHULDIGDE OPENINGSBELASTING - BOETE VAN
TWEEMAAL DE IN 'T SPEL ZIJNDE BELASTING - GRONDSLAG VOOR DE BEREKENING.
4º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - FEDERALE OVERHEIDSDIENST
FINANCIËN - VORDERING TOT BETALING VAN ACCIJNZEN – ART. 183 SV. TOEPASSELIJKHEID.
1º en 2° Het nultarief, ingevoerd door artikel 2 van het decreet van 7 december 2001 van
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de Vlaamse Gemeenschap, houdende wijziging van de wetsbepalingen inzake de
slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953, is enkel toepasselijk op
de belasting die verschuldigd wordt vanaf 1 januari 2002 en niet op de belasting die
voordien verschuldigd was, ook al was ze op 1 januari 2002 nog niet betaald.
3º De door artikel 35 van het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de
wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken bepaalde boete van "tweemaal
de in 't spel zijnde belasting" wordt berekend op de belasting die verschuldigd was op het
ogenblik dat de aangifte en de betaling moesten gebeuren, niet op de belasting die al of
niet verschuldigd is op de dag van de uitspraak.
4º Krachtens de artikelen 281, 282 en 283 A.W.D.A. en artikel 42 van het koninklijk besluit
van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van
gegiste dranken is de burgerlijke rechtsvordering van de vervolgende partij tot betaling
van accijnzen afhankelijk van de strafvordering die de vervolgende partij bij de
strafrechter aanhangig maakt teneinde te worden geïnstrueerd en berecht
overeenkomstig het Wetboek van Strafvordering; het voorschrift van artikel 183 Wetboek
van Strafvordering, dat de burgerlijke partij bij de akte van dagvaarding woonplaats kiest
in de stad waar de rechtbank zitting houdt, vindt derhalve ter zake geen toepassing.
(J. e.a. T. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN)

ARREST

(A.R. P.05.0601.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 22 maart 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een memorie drie grieven voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat ingevolge het overlijden van (de derde eiser), zijn cassatieberoep geen bestaansreden meer heeft;
A. Onderzoek van de grieven
2. Tweede grief
Overwegende dat de eisers werden veroordeeld om te Aarschot, gerechtelijk
arrondissement Leuven, op 10 april 1997, een slijterij van gegiste dranken te
hebben gehouden, zonder daarvoor, ten minste vijftien dagen op voorhand de
vereiste aangifte te hebben ingediend bij de ontvanger der accijnzen over het gebied en zonder daarvoor voorafgaandelijk de verschuldigde openingsbelasting
van 24.653,01 euro te betalen;
Overwegende dat, anders dan de grief aanvoert, het nultarief ingevoerd door
artikel 2 van het decreet van 7 december 2001 van de Vlaamse Gemeenschap
houdende wijziging van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953 (hierna respectievelijk genoemd: het decreet
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en het koninklijk besluit), enkel toepasselijk is op de belasting die verschuldigd
wordt vanaf 1 januari 2002, niet op de belasting die voordien verschuldigd was
ook al was ze op 1 januari 2002 nog niet betaald;
Dat de grief in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat de eisers niet veroordeeld werden in verband met vijfjarige
belasting verschuldigd voor sommige slijterijen van gegiste dranken, zodat de
grief in zoverre niet tot cassatie kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het decreet de strafbaarstelling en bestraffing van de inbreuken van het koninklijk besluit niet heeft opgeheven of gewijzigd, zodat de grief
in zoverre die schending aanvoert van artikel 2 Strafwetboek feitelijke grondslag
mist;
Overwegende dat het arrest oordeelt: "Dat er geen aanleiding bestaat tot het
stellen van de door de [eisers] voorgestelde prejudiciële vraag aan het Arbitragehof nu het antwoord hierop niet onontbeerlijk is om uitspraak te doen; dat immers de aangevoerde ongelijkheid geen betrekking heeft op de aanvullende openingsbelasting die op het ogenblik waarop de vervolgde feiten werden gepleegd
verschuldigd was en dat deze belasting, ook na de wetswijziging bij decreet van
7 december 2001, verschuldigd bleef ongeacht de onderwerping aan de jaarlijkse
dan wel de vijfjaarlijkse belasting";
Dat het arrest op deze grond wettig vermocht, bij toepassing van artikel 26, §1,
3° en §2 Bijzondere Wet Arbitragehof, het stellen van de opgeworpen prejudiciële vragen te weigeren;
Dat de grief in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat de door artikel 35 van het koninklijk besluit bepaalde boete
"van tweemaal de in 't spel zijnde belasting" berekend wordt op de belasting die
verschuldigd was op het ogenblik dat de aangifte en de betaling moesten gebeuren, niet op de belasting die al of niet verschuldigd is op de dag van de uitspraak;
Dat de grief die nogmaals schending aanvoert van artikel 2 Strafwetboek, berust op een verkeerde rechtsopvatting, in zoverre faalt naar recht;
3. Derde grief
Overwegende dat krachtens de artikelen 281, 282 en 283 A.W.D.A. het ter
zake toepasselijke artikel 42 van het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, de
burgerlijke rechtsvordering van de vervolgende partij tot betaling van accijnzen
afhankelijk is van de strafvordering die de vervolgende partij bij de strafrechter
aanhangig maakt teneinde te worden geïnstrueerd en berecht overeenkomstig het
Wetboek van Strafvordering; dat derhalve het voorschrift van artikel 183 Wetboek van Strafvordering dat de burgerlijke partij bij de akte van dagvaarding
woonplaats kiest in de stad waar de rechtbank zitting houdt, ter zake geen toepassing vindt;
Dat de grief faalt naar recht;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
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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.
21 juni 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. R.L. Beeken, Leuven, H. Janssens, Leuven en W. Goossens, Leuven.

Nr. 364
2° KAMER - 22 juni 2005

1º ONDERZOEKSRECHTER - BEWIJSVOERING - OPSPORING VAN
TELEFOONGESPREKKEN - MOTIVERING VAN DE BESCHIKKING – REGELMATIGHEID.
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BEWIJSMIDDEL - OPSPORING VAN
TELEFOONGESPREKKEN - MOTIVERING VAN DE BESCHIKKING – REGELMATIGHEID.
3º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONDERZOEKSRECHTER - OPSPORING VAN
TELEFOONGESPREKKEN - MOTIVERING VAN DE BESCHIKKING - BEOORDELING DOOR HET
VONNISGERECHT.
4º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - ONREGELMATIGE HANDELING - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - NIETIGVERKLARING VAN EEN ONDERZOEKSVERRICHTING DAAROPVOLGENDE HANDELINGEN – GEVOLG.
5º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
- BEWIJSMIDDEL - ONREGELMATIGE HANDELING - NIETIGVERKLARING VAN EEN
ONDERZOEKSVERRICHTING - DAAROPVOLGENDE HANDELINGEN - REGELMATIGHEID ONAANTASTBARE BEOORDELING – TOEPASSING.
6º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
- STRAFVORDERING - GROND VAN NIETIGHEID, NIET-ONTVANKELIJKHEID OF VERVAL BERAADSLAGING - HEROPENING VAN HET DEBAT - INZAGE VAN HET DOSSIER DOOR DE
INVERDENKINGGESTELDE.
7º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERLIJK PROCES - STRAFZAKEN - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - STRAFVORDERING – GROND VAN NIETIGHEID, NIET-ONTVANKELIJKHEID
OF VERVAL - BERAADSLAGING - HEROPENING VAN HET DEBAT - INZAGE VAN HET DOSSIER DOOR DE
INVERDENKINGGESTELDE.
8º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
- BEWIJSMIDDEL - ONREGELMATIGE HANDELING - NIETIGVERKLARING VAN STUKKEN - NEERLEGGING
VAN NIETIGVERKLAARDE STUKKEN OP DE GRIFFIE – GEVOLG.
9º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - NIETIGVERKLARING VAN STUKKEN NEERLEGGING VAN NIETIGVERKLAARDE STUKKEN OP DE GRIFFIE - INZAGE DOOR DE BEKLAAGDE.
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1º, 2° en 3° De verplichting tot motivering van de beschikking van de onderzoeksrechter die
een maatregel tot opsporing van telefoongesprekken als bepaald in art. 88bis, §1, derde
lid Sv., voorschrijft, is noch substantiëel noch voorgeschreven op straffe van nietigheid,
aangezien de wetgever het vonnisgerecht de mogelijkheid heeft gelaten het eventuele
gebrek aan redengeving te bestraffen door de verkregen inlichtingen niet in overweging
te nemen. (Art. 88bis, §1, derde lid Sv.)
4º en 5° De kamer van inbeschuldigingstelling is bevoegd om, nadat zij een
onderzoeksverrichting heeft nietigverklaard, de daaropvolgende handelingen, waarvan zij
op onaantastbare wijze beslist dat deze niet noodzakelijk daaruit voortvloeien, als
regelmatig te beschouwen1. (Art. 235bis, §6 Sv.)
6º Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, met toepassing van artikel 235bis,
§3 Sv., tijdens haar beraadslaging en ongeacht hoe de zaak bij haar is aangebracht,
oordeelt dat er een grond van nietigheid, van niet-ontvankelijkheid of van verval van de
strafvordering kan bestaan, en beveelt het debat te heropenen om het tussengeschil aan
de tegenspraak van de partijen te onderwerpen, voorziet de voormelde bepaling niet in
de mogelijkheid dat de partijen het dossier van de rechtspleging inzien vóór de
terechtzitting waarop het debat wordt heropend. (Art. 235bis, §3 Sv.)
7º Uit de omstandigheid alleen dat artikel 235bis, §3 Sv., niet voorziet in de inzage van het
dossier vóór de terechtzitting waarop het debat wordt heropend, kan niet worden afgeleid
dat het recht van de inverdenkinggestelde op een eerlijk proces onherroepelijk in het
gedrang komt2. (Art. 235bis, §3 Sv.; Art. 6 E.V.R.M.)
8º en 9° De stukken die door de kamer van inbeschuldigingstelling zijn nietigverklaard bij
de toetsing van de regelmatigheid van de rechtspleging en die op de griffie zijn
neergelegd mogen door de beklaagde worden ingezien indien ze voor zijn verdediging
nuttig zijn3. (Art. 235bis, §6 Sv.; Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van
verdediging)
(M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0646.F)

De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, dat op 14 februari 2005 is
gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser K. B. voert een middel aan in een memorie, waarvan een voor eenslui1 Cass., 15 juni 2005, A.R. P.05.0572.F, nr. 345; zie Cass., 14 dec. 1999, A.R. P.99.1585.N, nr. 678.
2 Zie Cass., 27 juni 2000, A.R. P.00.0946.N, nr. 408.
3 De zin "De ter griffie neergelegde stukken mogen niet worden ingezien, en mogen niet in de
strafprocedure worden aangewend", ingevoegd bij art. 235bis, §6 Sv., is vernietigd door het arrest
van het Arbitragehof van 8 mei 2002 (A.A., 8 mei 2002, nr. 86/2002, J.T. 2002, 51; T.Strafr. 2003,
246 en de noot van P. DE HERT en D. DE WOLF, "Aanpassingen aan de Wet-Franchimont ongedaan
gemaakt: de waarden achter het strafprocesrecht herbekeken?”, p. 247 tot 257). Hierdoor keert het
Hof van Cassatie terug naar zijn vroegere rechtspraak volgens welke de beklaagde, voor zijn
verdediging, altijd alle stukken mag gebruiken, ook deze die nietig zijn verklaard (Cass., 3 nov. 1999,
A.R. P.99.0295.F, nr. 583 en de noot; R.W. 2000-2001, p. 305 en de noot van C. IDOMON,
"Nietigverklaring van de voor de beklaagde voordelige stukken"); Zie R. DECLERCQ, R.P.D.B.,
Complément, dl. IX, 2004, v° Procédure pénale, p. 590.
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dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Eiser J.-Cl. L. en eiseres A. J., voeren ieder drie middelen aan in memories
waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
In afzonderlijke memories waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift
aan dit arrest is gehecht, voert S. S. één middel, S. M. twee middelen en A. K.
drie middelen aan.
IV. Beslissing van het Hof
A. Over het cassatieberoep van S. M.
Over het eerste middel:
Beide onderdelen samen:
Overwegende dat naar luid van artikel 88bis, §1, derde lid van het Wetboek
van Strafvordering, de onderzoeksrechter in een met redenen omkleed bevelschrift de feitelijke omstandigheden van de zaak vermeldt die de maatregel tot
het opsporen van telefoongesprekken wettigen;
Overwegende dat, enerzijds, de wet die verplichting tot motivering niet nader
preciseert;
Dat, anderzijds, de voormelde verplichting niet substantiëel of op straffe van
nietigheid is voorgeschreven, aangezien de wetgever het vonnisgerecht de mogelijkheid heeft gelaten het eventuele gebrek aan redengeving te bestraffen door de
verkregen inlichtingen niet in overweging te nemen;
Overwegende dat het onderdeel, dat zegt dat de motivering van het bevelschrift die de opsporing van telefoongesprekken wettigt zich op straffe van nietigheid niet ertoe kan beperken "te verwijzen naar aanwijzingen voor één of ander misdrijf", faalt naar recht;
Over het tweede middel:
Overwegende dat het middel, in zoverre het schending van de artikelen 136 en
136bis van het Wetboek van Strafvordering aanvoert, niet ontvankelijk is bij gebrek aan nauwkeurigheid;
Overwegende dat artikel 235bis, §6 van voormeld wetboek, voor het overige,
over de rechtspleging die volgt op een onregelmatige handeling, preciseert dat de
nietigheid wordt uitgesproken "als daartoe grond bestaat"; dat de kamer van inbeschuldigingstelling derhalve bevoegd is om, nadat zij een onderzoekshandeling heeft nietigverklaard, de daaropvolgende handelingen, waarvan zij op onaantastbare wijze beslist dat deze niet noodzakelijk daaruit voortvloeien, als regelmatig te beschouwen;
Dat het middel, dat kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling van de feitenrechters of dat een onderzoek van feitelijke gegevens vereist waarvoor het Hof
niet bevoegd is, derhalve evenmin ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
(...)
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C. Over het cassatieberoep van S. S.:
Over het middel:
Overwegende dat uit artikel 235bis, §3 van het Wetboek van Strafvordering
volgt dat wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, tijdens haar beraadslaging en ongeacht hoe de zaak bij haar is aangebracht, oordeelt dat er een nietigheid, een grond van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering
kan bestaan, zij beveelt het debat te heropenen om het tussengeschil aan de tegenspraak van de partijen te onderwerpen; dat die bepaling evenwel deze heropening van geen enkele vormvereiste of bijzondere termijn doet afhangen; dat zij
niet in de mogelijkheid voorziet dat de partijen het dossier van de rechtspleging
inzien vóór de terechtzitting waarop het debat wordt heropend;
Dat het middel, in zoverre het de schending van voormeld artikel 235bis, §3,
aanvoert, faalt naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, in de regel, niet
toepasselijk is op de onderzoeksgerechten; dat, meer in het bijzonder, het eerlijk
karakter van het proces, dat inhoudt dat de beklaagde tegenspraak heeft kunnen
voeren over de gegevens die het openbaar ministerie tegen hem aanvoert, wordt
beoordeeld op de totaliteit van de rechtspleging; dat uit de omstandigheid alleen
dat het voormelde artikel 235bis, §3, niet voorziet in de inzage van het dossier
vóór de terechtzitting waarop het debat wordt heropend, niet kan worden afgeleid dat het recht van eiser op een eerlijk proces onherroepelijk in het gedrang
komt;
Dat het middel, in zoverre, niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
D. Over het cassatieberoep van K. B.:
Over het middel:
Overwegende dat het middel, zoals in antwoord op het middel van S. S. is uiteengezet, faalt naar recht in zoverre het de schending van het voormelde artikel
235bis, §3, aanvoert, en niet kan worden aangenomen in zoverre het op artikel 6
van voormeld Verdrag is gegrond;
Overwegende dat eiser, voor het overige, erkent dat hij overeenkomstig artikel
135, §3 van het Wetboek van Strafvordering, niet alleen ervan in kennis is gesteld dat het dossier, van 25 november tot 14 december 2004, met het oog op de
regeling van de rechtspleging, te zijner beschikking en die van zijn raadsman lag,
maar bovendien van de "vaststelling [op de terechtzitting van 31 januari 2005]
op grond van artikel 61quinquies van het Wetboek van Strafvordering, ten gevolge van het hoger beroep tegen een bevelschrift van de onderzoeksrechter" in
zake van een medeverdachte;
Overwegende dat die oproeping aan eiser was gericht in tenuitvoerlegging van
het arrest van 18 januari 2005 waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling
overeenkomstig het voormelde artikel 235bis, §3, een heropening van het debat
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had bevolen "teneinde de opmerkingen van de procureur-generaal en van de partijen, met name van alle inverdenkinggestelden, in te zamelen, betreffende de
geldigheid van de bevelschriften van de onderzoeksrechter ter uitvoering van de
artikelen 90ter e.v. van het Wetboek van Strafvordering en die van de bevolen of
tenuitvoergelegde onderzoekshandelingen ingevolge de voormelde bevelschriften"; dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat dit arrest
aan eiser is betekend op 26 januari 2005, zodat hem kennis is gegeven van de reden van zijn verschijning op de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende overigens dat uit artikel 235bis, §5 van het Wetboek van Strafvordering volgt dat de middelen die, zoals te dezen, verband houden met de bewijswaardering, eventueel nog voor de bodemrechter kunnen worden aangevoerd;
Dat daarenboven de stukken die met toepassing van artikel 235bis zijn nietigverklaard en die op de griffie berusten, door de beklaagde mogen worden ingezien indien ze voor zijn verdediging nuttig zijn;
Overwegende dat de appelrechters, door aldus de vordering tot verdaging van
eiser te verwerpen op grond van de in het middel vermelde redenen, diens recht
van verdediging niet miskennen;
Dat het middel, in zoverre, niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat eiser, in het kader van het onderzoek van het middel, het Hof
verzoekt een prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof die luidt als volgt:
"Schendt artikel 235bis, §§3, 4 en 5 van het Wetboek van Strafvordering, de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, als men er een lezing van geeft alsof het de
inverdenkinggestelde geen inzage van het strafdossier zou verlenen, vóór de terechtzitting die op grond van artikel 235bis, §3 van het Wetboek van Strafvordering is vastgesteld, ofschoon, op het ogenblik van de regeling van de rechtspleging, artikel 135 van het Wetboek van Strafvordering, de inverdenkinggestelde
inzage van het strafdossier verleent, in zoverre, in de beide hypotheses, de onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden die door de kamer van inbeschuldigingstelling zijn onderzocht, in beginsel, niet meer tijdens een latere terechtzitting kunnen worden opgeworpen?";
Overwegende dat uit het hiervoor gegeven antwoord op het middel blijkt dat
die prejudiciële vraag van een verkeerde vooronderstelling uitgaat, te weten dat
alle onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden die door de kamer van inbeschuldigingstelling zijn onderzocht, inbegrepen deze die het bewijs aantasten,
niet meer kunnen worden opgeworpen;
Dat er dus geen grond is om die prejudiciële vraag te stellen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
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Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet in zake A. K.;
Verwerpt de cassatieberoepen van de andere eisers;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Laat de kosten van het cassatieberoep van A. K. ten laste van de Staat en veroordeelt ieder van de eisers S. M., S. S., K. B., A.P., J.-Cl. L., A. J. en A. K. in
de kosten van zijn cassatieberoep;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de anders samengestelde kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik.
22 juni 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht
– Advocaten: mrs. R. Heins, Verviers, V. Alvarez Fernandez, Brussel,, V. Colson, Verviers, P. Thiry, Verviers, R. Bomboire, Verviers, A. Luypaerts, Verviers en P. Deltour,
Verviers.

Nr. 365
2° KAMER - 22 juni 2005

1º BESLAG — ALGEMEEN - RECHTEN VAN DE MENS - E.V.R.M. - EERSTE AANVULLEND
PROTOCOL BIJ HET VERDRAG - ART. 1 - WAARBORG VAN EIGENDOMSRECHT - STRAFZAKEN ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BESLAG BEPAALD IN ART. 35 SV. - WETTELIJKE BEPERKING
NOODZAKELIJK VOOR DE BETEUGELING EN BESTRAFFING VAN MISDRIJVEN.
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ALLERLEI - EERSTE AANVULLEND PROTOCOL BIJ HET VERDRAG - ART. 1 - WAARBORG VAN
EIGENDOMSRECHT - STRAFZAKEN - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BESLAG BEPAALD IN
ART. 35 SV. - WETTELIJKE BEPERKING NOODZAKELIJK VOOR DE BETEUGELING EN BESTRAFFING VAN
MISDRIJVEN.
3º BESLAG — ALGEMEEN - RECHTEN VAN DE MENS - E.V.R.M. - EERSTE AANVULLEND
PROTOCOL BIJ HET VERDRAG - ART. 1 - WAARBORG VAN EIGENDOMSRECHT - STRAFZAKEN BERICHT - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VOORAFGAANDE MEDEDELING VAN DE GRONDEN DIE
EVENTUELE VERVOLGINGEN KUNNEN RECHTVAARDIGEN.
4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ALLERLEI - EERSTE AANVULLEND PROTOCOL BIJ HET VERDRAG - ART. 1 - WAARBORG VAN
EIGENDOMSRECHT - STRAFZAKEN - BERICHT - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VOORAFGAANDE
MEDEDELING VAN DE GRONDEN DIE EVENTUELE VERVOLGINGEN KUNNEN RECHTVAARDIGEN.
5º BESLAG — ALGEMEEN - RECHTEN VAN DE MENS - E.V.R.M. - ART. 6.2 STRAFZAKEN - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BESLAG OP BANKREKENINGEN - GEEN
INVERDENKINGSTELLING.
6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.2 - STRAFZAKEN - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BESLAG OP
BANKREKENINGEN - GEEN INVERDENKINGSTELLING.
7º BESLAG — ALGEMEEN - RECHTEN VAN DE MENS - E.V.R.M. - ART. 6.3.A -
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STRAFZAKEN - BERICHT - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - RECHT VAN DE INVERDENKINGGESTELDE
OM VAN DE TELASTLEGGING TE WORDEN INGELICHT - MAATREGEL MET BETREKKING TOT DE
GOEDEREN.
8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.3 - ART. 6.3.A - STRAFZAKEN - BERICHT - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN RECHT VAN DE INVERDENKINGGESTELDE OM VAN DE TELASTLEGGING TE WORDEN INGELICHT MAATREGEL M.B.T. DE GOEDEREN.
9º BESLAG — ALGEMEEN - RECHTEN VAN DE MENS - E.V.R.M. - ART. 7.1 - BERICHT ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BESLAG OP FINANCIËLE REKENINGEN - AARD - BEWARENDE
MAATREGEL.
10º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 7 - ART. 7.1 - BERICHT - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BESLAG OP FINANCIËLE
REKENINGEN - AARD - BEWARENDE MAATREGEL.
11º STRAF — ALLERLEI - BEGRIP - RECHTEN VAN DE MENS - E.V.R.M. - ART. 7.1 BERICHT - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BESLAG OP FINANCIËLE REKENINGEN - BEWARENDE
MAATREGEL.
1º en 2° Het beslag dat in art. 35 Sv., is bepaald is niet in strijd met art. 1 aanvullend
Protocol Nr. 1, E.V.R.M., aangezien het tweede lid van dat artikel het beginsel van
wettelijke beperkingen op de aanwending van goederen bevestigt, met name in zoverre
deze noodzakelijk zijn ter voorkoming en beteugeling van misdrijven1. (Art. 35 Sv.; art. 1
aanvullend Protocol nr. 1 E.V.R.M.)
3º en 4° Art. 1 aanvullend Protocol Nr. 1 E.V.R.M. verplicht niet dat een beslagmaatregel,
zoals bepaald in art. 35 Sv., moet worden voorafgegaan door een bericht, aan de
persoon die het voorwerp ervan is, met de redenen die eventuele vervolgingen tegen
hem kunnen verantwoorden. (Art. 35 Sv.; art. 1 aanvullend Protocol nr. 1 E.V.R.M.)
5º en 6° Het feit dat een beslagmaatregel die in de artt. 35 en 35ter Sv., is bepaald, wordt
genomen op de bankrekeningen van iemand die niet in verdenking is gesteld, schendt
art. 6.2 E.V.R.M. niet. (Artt. 35 en 35ter Sv.; Art. 6.2 E.V.R.M.)
7º en 8° Het recht van een inverdenkinggestelde om onverwijld, in een taal die hij verstaat
en in bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de
tegen hem ingebrachte telastlegging, is niet van toepassing op een maatregel met
betrekking tot de goederen die tijdens een vooronderzoek of een gerechtelijk onderzoek
in beslag zijn genomen. (Art. 35 Sv.; Art. 6.3, a E.V.R.M.)
9º 10° en 11° De inbeslagneming van financiële rekeningen die is bepaald bij de artt. 35 en
35ter Sv., is een bewarende maatregel die niettegenstaande de gevolgen voor de
persoon die erdoor wordt geschaad, niet het karakter heeft van een straf in de zin van
art. 7.1 E.V.R.M. (Artt. 35 en 35ter Sv.; Art. 7.1 E.V.R.M.)
(M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0664.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 april 2005 gewezen door
1 Zie L. BIHAIN, "Liberté du commerce et droits de l'homme", in Le point sur les droits de l'homme,
Luik, CUP, 2000, p. 262.
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het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert zes middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de procureur des Konings in het kader van een strafrechtelijk
vooronderzoek in zake van eiser een beslag heeft bevolen op twee creditrekeningen waarover deze bij de BTW-administratie beschikt; dat er vervolgens een gerechtelijk onderzoek wegens belastingsfraude en witwassen is ingesteld;
Overwegende dat eiser om de opheffing van de voormelde maatregel heeft
verzocht;
Overwegende dat het arrest het hoger beroep van eiser tegen een beschikking
van de onderzoeksrechter waarbij zijn vordering wordt verworpen ongegrond
verklaart;
Over het eerste middel:
Overwegende dat het middel de appèlrechters verwijt dat zij het beginsel van
het vermoeden van onschuld van eiser miskennen;
Overwegende dat het arrest vermeldt dat de gegevens van het dossier "ernstige
aanwijzingen van het witwassen van geld dat blijkt voort te komen uit een georganiseerde belastingsfraude waarbij ingewikkelde mechanismen en procédés van
internationale omvang worden aangewend (zie tevens de aangifte van de Cel
voor financiële informatieverwerking van 3 december 2004)" aantonen; dat het
vaststelt dat de verdenking van witwassen "tot op de dag van vandaag blijft bestaan" en dat de argumenten van eiser "alleszins niet toelaten alle twijfel dienaangaande weg te nemen";
Overwegende dat de appèlrechters zich aldus ertoe beperken aanwijzingen van
misdrijf vast te stellen zodat zij geen uitspraak doen over de schuld van eiser
noch dat zij beslissen dat het aan hem lag om zijn onschuld te bewijzen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel:
Overwegende dat eiser aanvoert dat het onderzoek onregelmatig is aangezien
het met schending van artikel 56, §1, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering, uitsluitend à charge is gevoerd;
Overwegende dat het middel, in zoverre het een onderzoek van feiten vereist
waarvoor het Hof niet bevoegd is, mitsdien niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het arrest voor het overige vermeldt "dat in het huidig stadium van de rechtspleging, er nog verschillende ambtsverrichtingen en opsporingen lopen of nog dienen worden uitgevoerd, waaronder het onderzoek van de
boekhouding van [eiser], ten einde na te gaan of de feiten [die hem] worden ver-
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weten al dan niet reëel zijn, aangezien de onderzoeksrechter als opdracht heeft
een onderzoek à charge en à décharge te voeren";
Dat de appèlrechters hun beslissing aldus naar recht verantwoorden;
Dat het middel, in zoverre, niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel:
Overwegende dat artikel 1 van het aanvullend Protocol Nr. 1 bij het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden in
een eerste lid bepaalt dat iedere natuurlijke of rechtspersoon recht heeft op het
ongestoord genot van zijn eigendom en dat niemand zijn eigendom zal worden
ontnomen behalve in het algemeen belang en onder de voorwaarden voorzien in
de wet en in de algemene beginselen van internationaal recht; dat het in een
tweede lid preciseert dat de voorgaande bepalingen op geen enkele wijze het
recht aantasten dat een Staat heeft om die wetten toe te passen die hij noodzakelijk oordeelt om het gebruik van eigendom te reguleren in overeenstemming met
het algemeen belang of om de betaling van belastingen of andere heffingen of
boeten te verzekeren;
Overwegende dat het voormelde tweede lid het beginsel van wettelijke beperkingen op de aanwending van goederen bevestigt, met name in zoverre deze
noodzakelijk zijn ter voorkoming en beteugeling van misdrijven;
Overwegende dat artikel 35 van het Wetboek van Strafvordering derhalve het
beslag toestaat van al wat één van de in artikel 42 van het Strafwetboek bedoelde
zaken schijnt uit te maken en alles wat kan dienen om de waarheid aan de dag te
brengen;
Dat het middel, wat dat betreft, faalt naar recht;
Overwegende dat het middel, in zoverre het aanvoert dat met toepassing van
artikel 1 van het voormelde protocol, een beslagmaatregel moet worden voorafgegaan door een bericht, aan de persoon die het voorwerp ervan is, met redenen
die eventuele vervolgingen tegen hem kunnen verantwoorden, eveneens faalt
naar recht;
Over het vierde middel:
Overwegende dat het middel, in zoverre het aanvoert dat de beslagmaatregel
op de beide rekeningen van eiser, artikel 6.2 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden schendt,
aangezien hij niet in verdenking is gesteld, faalt naar recht;
Overwegende dat krachtens artikel 6.3, a van voormeld verdrag, eenieder tegen wie een vervolging is ingesteld in het bijzonder het recht heeft om onverwijld, in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden, op de hoogte te worden
gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte telastlegging;
Overwegende dat deze bepaling niet van toepassing is op een maatregel met
betrekking tot goederen die tijdens een vooronderzoek of een gerechtelijk onderzoek in beslag zijn genomen;
Dat het middel, wat dat betreft, eveneens faalt naar recht;
Overwegende dat het middel, in zoverre dit een miskenning van de redelijke
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termijn aanvoert, geen verband houdt met de toetsing van de regelmatigheid van
het beslag en, bijgevolg, niet behoort tot deze welke krachtens de wet, met toepassing van artikel 416, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering, tot staving van het cassatieberoep kunnen worden aangevoerd;
Over het vijfde middel:
Overwegende dat het middel aanvoert dat het arrest artikel 7.1 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden schendt aangezien het blokkeren van een rekening een straf is;
Overwegende dat wanneer de procureur des Konings de inbeslagneming van
financiële rekeningen beveelt, dit een maatregel is die in de artikelen 35 en 35ter
van het Wetboek van Strafvordering is bepaald; dat, wanneer, zoals te dezen, het
dossier vervolgens het voorwerp van een gerechtelijk onderzoek uitmaakt, artikel
61quater van hetzelfde wetboek de voorwaarden en modaliteiten voor de opheffing van die maatregel bepaalt;
Dat daaruit volgt dat, niettegenstaande de gevolgen voor de persoon die erdoor
wordt geschaad, een beslag een bewarende maatregel is die niet het karakter
heeft van een straf in de zin van het voormelde artikel 7.1;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het zesde middel:
Overwegende dat het middel de appèlrechters verwijt de conclusie van eiser
niet te hebben beantwoord waarin wordt aangevoerd dat het dossier geen enkele
aanwijzing van misdrijf bevatte;
Dat uit het antwoord op het eerste middel blijkt dat de appèlrechters die conclusie hebben beantwoord;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en dat de beslissing overeenkomstig de
wet is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
22 juni 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met
opdracht – Advocaten: mrs. N. De Becker en S. Sablon, Brussel.

Nr. 366
1° KAMER - 23 juni 2005

1º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIEEL GESCHIL - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING
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- DISCRIMINATIE - RECHTZOEKENDE - JURIDISCHE TOESTAND.
2º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN
CASSATIE - GRENZEN - DISCRIMINATIE - RECHTZOEKENDE - JURIDISCHE TOESTAND.
1º en 2° Het Hof van Cassatie is niet gehouden een prejudiciële vraag te stellen aan het
Arbitragehof wanneer de aangevoerde discriminatie niet berust op een onderscheid
tussen personen die in dezelfde juridische situatie verkeren en op wie verschillende
regels van toepassing zijn, maar op een onderscheid tussen personen met verschillende
hoedanigheden, die in verschillende juridische situaties verkeren1. (Artt. 10 en 11 G.W.
1994; Art. 26, §1, 3° Bijzondere Wet Arbitragehof)
(M. T. C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0389.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 maart 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
- het artikel 232, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 1
juli 1974, 2 december 1982 en 16 april 2000;
- voor zoveel nodig, het artikel 1278 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest verklaart de door eiser op grond van artikel 232, eerste lid van het Burgerlijk
Wetboek ingestelde vordering tot echtscheiding niet gegrond, om alle redenen die geacht
worden hier volledig weergegeven te zijn, en inzonderheid op grond van de overweging,
in hoofdzaak, dat "de voorwaarden voor de toepassing van artikel 232, eerste lid van het
Burgerlijk Wetboek in deze zaak niet vervuld zijn. De partijen geven toe apart te wonen
sedert 1 augustus 1995. De echtscheiding van de partijen is op de tegenvordering van
(verweerster) uitgesproken bij een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel
van 15 april 1997; dat vonnis, dat op 26 mei 1997 werd betekend, is in kracht van gewijsde gegaan op 27 juni 1997. (Eiser) kan zich niet (...) beroepen op een 'feitelijke scheiding'
van meer dan twee jaar, aangezien het feit dat de partijen niet hebben samengewoond nadat hun echtscheiding definitief geworden was, niet kan worden beschouwd als een feitelijke scheiding in de zin van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek".
Grieven
Het nieuwe artikel 232, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat ieder der
echtgenoten echtscheiding kan vorderen op grond van feitelijke scheiding van meer dan
twee jaar, indien de aldaar vermelde voorwaarden vervuld zijn.
1 Zie Cass., 10 maart 2003, A.R. S.02.0085.F, nr. 161.
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Artikel 1278 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het vonnis of arrest waarbij de
echtscheiding wordt uitgesproken, ten aanzien van de persoon van de echtgenoten gevolg
heeft vanaf de dag waarop de beslissing in kracht van gewijsde is getreden, en ten aanzien
van derden zijn gevolgen heeft vanaf de dag van de overschrijving.
Het bestreden arrest beslist dat de in het nieuwe artikel 232, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek bedoelde feitelijke scheiding van twee jaar niet de periode omvat van na de
ontbinding van het huwelijk; die datum stelt het, met verwijzing naar artikel 1278 van het
Gerechtelijk Wetboek, vast op de dag waarop het vonnis dat de echtscheiding op verzoek
van de andere echtgenoot heeft uitgesproken, in kracht van gewijsde is gegaan doordat de
termijn van hoger beroep ten gevolge van de betekening van dat vonnis verstreken is.
Het stelt vast dat de feitelijke scheiding van de partijen is begonnen op 1 augustus
1995.
Het stelt daarenboven vast dat het vonnis van 15 april 1997 waarbij de echtscheiding is
uitgesproken op verzoek van verweerster, is betekend op 26 mei 1997 en in kracht van gewijsde is gegaan op 27 mei [lees: juni] 1997, dat is minder dan twee jaar na de datum van
de feitelijke scheiding van de partijen.
Overigens volgt uit het appèlverzoekschrift, waarop het Hof vermag acht te slaan en dat
op dat punt door verweerster niet werd betwist, dat het vonnis van 15 april 1997, dat de
echtscheiding uitspreekt, is overgeschreven op 2 september 1997, dat is meer dan twee
jaar na de datum van de feitelijke scheiding van de partijen;
Artikel 1278 van het Gerechtelijk Wetboek voert een onderscheid in behandeling in
tussen de persoon van de echtgenoten en derden wat betreft de datum waarop het vonnis
of het arrest dat de echtscheiding uitspreekt, gevolgen heeft. Ook al betreft dat onderscheid in objectief opzicht verschillende categorieën van personen, toch berust het niet op
een objectief criterium en is het niet redelijkerwijs verantwoord.
Daaruit volgt dat het hof van beroep, door te zeggen dat er geen sprake is van feitelijke
scheiding in de zin van artikel 232, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, wanneer de
partijen niet hebben samengewoond nadat de beslissing waarbij de echtscheiding wordt
uitgesproken, in kracht van gewijsde is gegaan, die wetsbepaling en daarenboven de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en, voor zoveel nodig, het artikel 1278 van het Gerechtelijk Wetboek schendt.
Subsidiair dient het Hof de uitspraak aan te houden tot het Arbitragehof uitspraak zal
hebben gedaan op de volgende vraag, die gesteld wordt met toepassing van artikel 26, §2
van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, gewijzigd bij de wet van 9
maart 2003: Schendt artikel 1278 van het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet, in zoverre het een onderscheid in behandeling invoert tussen de echtgenoten, voor wie het vonnis of het arrest dat de echtscheiding uitspreekt, gevolgen heeft vanaf
de dag waarop dat vonnis of arrest in kracht van gewijsde treedt, en derden, voor wie het
vonnis of arrest dat de echtscheiding uitspreekt, gevolgen heeft vanaf de dag van de overschrijving?"

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het vonnis waarbij de echtscheiding
wordt uitgesproken op de tegenvordering van verweerster, in kracht van gewijsde is gegaan op 27 juni 1997 en zegt dat eiser "zich niet op een 'feitelijke scheiding' van meer dan twee jaar kan beroepen, aangezien het feit dat de partijen niet
hebben samengewoond nadat hun echtscheiding definitief is geworden, niet kan
worden beschouwd als een feitelijke scheiding in de zin van artikel 232 van het
Burgerlijk Wetboek";
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Overwegende dat, krachtens artikel 1278, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, het vonnis of het arrest waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, ten
aanzien van de persoon van de echtgenoten gevolg heeft vanaf de dag waarop de
beslissing in kracht van gewijsde is getreden, en ten aanzien van derden zijn gevolgen heeft vanaf de dag van de overschrijving;
Overwegende dat eiser betoogt dat daaruit een zijns inziens met de artikelen
10 en 11 van de Grondwet strijdig onderscheid in behandeling wordt gemaakt
tussen de echtgenoten en derden wat betreft de datum waarop het vonnis of arrest
dat de echtscheiding uitspreekt, gevolgen heeft en hij stelt derhalve voor een prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof;
Overwegende echter dat de aangevoerde discriminatie niet berust op een onderscheid tussen personen die in dezelfde juridische situatie
verkeren en op wie verschillende regels van toepassing zijn, maar op een onderscheid tussen personen met verschillende hoedanigheden, die in verschillende
juridische situaties verkeren;
Dat de door eiser voorgestelde vraag niet past binnen het kader van artikel 26,
§1, 3° van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, zodat ze
niet dient te worden gesteld aan dat rechtscollege;
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending van de artikelen 10
en 11 van de Grondwet aanvoert, niet tot cassatie kan leiden;
Dat voor het overige het middel de aangevoerde schending van de artikelen
232, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek en 1278 van het Gerechtelijk Wetboek enkel afleidt uit de zogezegde onverenigbaarheid van die artikelen met bovengenoemde grondwetsbepalingen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
23 juni 2005 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Mahieu.

Nr. 367
1° KAMER - 23 juni 2005

HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN - ONTBINDING –
VOORWAARDEN.
Uit art. 29 Pachtwet blijkt, enerzijds, dat de wetgever heeft gewild dat de feitenrechter zou
nagaan of de niet-uitvoering van de overeenkomst ernstig genoeg is om de ontbinding
ervan uit te spreken en, anderzijds, dat het ernstig karakter van de niet-uitvoering moet
worden beoordeeld met inachtneming van het al dan niet bestaan van schade voor de
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verpachter1. (Art. 29 Pachtwet; Art. 1741 B.W.)
(D. e.a. T. F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0450.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 2 mei 2003 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van Eerste aanleg te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
De eisers voeren een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1184 en 1741 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1, 24 en 29 vervat in artikel 1 van de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving;
- het artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis verklaart het hoofdberoep van de eisers "reeds vanaf heden" "ten
dele niet gegrond" en het "bevestigt derhalve het beroepen vonnis, in zoverre het de litigieuze pacht in het nadeel (van de eisers) ontbonden heeft, hen veroordeeld heeft om vanaf
de betekening van het vonnis, de betrokken goederen aan (verweerster) terug te geven op
straffe van uitzetting, hen heeft veroordeeld in de kosten van het geding en de tegenvordering niet gegrond heeft verklaard". Die beslissingen worden verantwoord door de volgende overwegingen:
"vaststaat dat het gehele landbouwmaterieel en de gehele veestapel die toebehoorden
aan (de eisers), op 14 oktober 2000, 4 november 2000 en 5 januari 2001 in het openbaar
zijn verkocht ingevolge een op 25 september 2000 opgemaakt proces-verbaal van wegruiming en betekening van de verkoop (...);
de (eisers) betogen dat zij hun landbouwbedrijf niettemin hebben voortgezet door:
-vee in te scharen, dat hun was toevertrouwd door de h. F.F., en daarna door de vennootschap Sobelvi, en dat zij voederen met maïs die zij kweken op een oppervlakte van 4
ha 50;
-teeltcontracten te sluiten met de h. G. F., voor wie zij voorbereidende werkzaamheden
verrichten voor het zaaien met behulp van landbouwmaterieel dat F.F. hun leent, op een
oppervlakte van 13 ha;
de exploitatie van de pachter moet persoonlijk zijn;
het is hem nochtans, teneinde het hoofd te bieden aan voorbijgaande moeilijkheden,
niet verboden teeltcontracten te sluiten, indien hij nog altijd exploitant is en als zodanig de
voorbereidings- en bemestingswerkzaamheden voor zijn rekening neemt;
dat is ook het geval als hij vee inschaart, wat om dezelfde redenen en onder dezelfde
voorwaarden toegestaan is;
1 Cass., 23 dec. 1988, A.R. 6112, A.C. 1988-89, nr. 250.
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de rechter gaat na of de omstandigheden waarop de pachter zich beroept om te verantwoorden dat hij genoodzaakt was dergelijke contracten te sluiten, in deze zaak aannemelijk zijn;
de rechtbank wijst, na onderzoek van de in het debat overgelegde stukken, erop dat:
-de (eisers) niet beschikten over weilanden en het ingeschaarde vee dus uitsluitend voeder kreeg dat (hun) was geleverd;
-uit een dossier van 127 stukken dat door de (eisers) is neergelegd, enkel de stukken 56,
57, 69 en 108, facturen die de dagtekening dragen van 15 mei 2002, 20 juni 2002, 18 juni
2002 en 30 november 2002, bewijzen dat zij hoeveelheden maïs en nitraten hebben aangekocht en dat derden voor hen maïs hebben aangeplant en ingekuild (factuur van 30 november 2002). Voor eind 2002 bewijzen de (eisers) dus niet voeder te hebben geproduceerd voor de dieren die zij hadden ingeschaard sedert 26 juni 2001;
- de teeltcontracten betreffende de 5 ha 10 a, die aan [de eisers] toebehoren, en betreffende de gepachte 13 ha, niet gesloten zijn om het hoofd te bieden aan tijdelijke moeilijkheden, te wijten aan de gedwongen verkoop van de gehele veestapel en het gehele landbouwmaterieel van de (eisers), aangezien zij die contracten al verschillende jaren voor die
verkoop hadden gesloten (...);
- blijkens het proces-verbaal van verdeling van 31 januari 2001, de schulden van (de eisers), na verdeling van de opbrengst van de verkopen, ongeveer 30.000.000 frank bedragen (gesteld dat de betwistingen van (de eisers) gegrond zouden zijn, moeten zij op zijn
minst nog 20.000.000 frank schulden aflossen), zulks het bestaan impliceert van aanzienlijke financiële moeilijkheden op zeer lange termijn en niet van moeilijkheden die binnen
een redelijke termijn kunnen worden opgelost en waarvoor het tijdelijk beroep op teelt- en
inscharingscontracten, aanvaardbaar zouden zijn;
het bovenstaande toont aan dat het landbouwbedrijf van de (eisers) in de zin van artikel
1 van de wet op de landpacht, niet meer bestaat en dat de eerste rechter dus terecht de
pacht in hun nadeel heeft ontbonden".
Grieven
Artikel 29 van de wet van 4 november 1969 bepaalt dat "indien de pachter van een
landeigendom dit niet voorziet van de dieren en het gereedschap nodig voor het bedrijf,
indien hij met de bebouwing ophoudt, indien hij bij de bebouwing niet als een goed huisvader handelt, indien hij het gepachte voor een ander doel aanwendt dan waartoe het bestemd was, of, in het algemeen, indien hij de bepalingen van de pachtovereenkomst niet
nakomt, en daardoor schade ontstaat voor de verpachter, deze, naar gelang van de omstandigheden, de pachtovereenkomst kan doen ontbinden" (eerste lid) en dat "in geval van
ontbinding door de schuld van de pachter, deze gehouden is tot schadevergoeding" (tweede lid).
Uit de bewoordingen van die bepaling blijkt dat de feitenrechter, om de ontbinding van
de pacht in het nadeel van de pachter wettig uit te spreken, moet vaststellen dat de wanprestatie ernstig genoeg is om die sanctie te wettigen en dat de verpachter schade heeft geleden ten gevolge van een feit dat aan de zijde van de pachter kan worden aangemerkt als
een wanprestatie. Die regels wijken niet af van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek
en evenmin van artikel 1741 van genoemd wetboek.
Het bestreden vonnis grondt de beslissing waarbij de pacht ontbonden wordt in het nadeel van de eisers, op de omstandigheid die het afleidt uit de in dat vonnis vastgestelde
feitelijke gegevens, namelijk dat het landbouwbedrijf van de eisers in de zin van artikel 1
van de wet van 4 november 1969 "niet meer bestaat", maar het gaat niet na of verweerster
schade heeft geleden.
Enerzijds kan het feit dat het landbouwbedrijf van de pachter "niet meer bestaat" de
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ontbinding van de pacht, overeenkomstig de artikelen 1184 en 1741 van het Burgerlijk
Wetboek en 29 van de wet op de landpacht, enkel wettigen indien die toestand te wijten is
aan het feit dat de pachter zijn contractuele verplichtingen niet nakomt. In deze zaak kan
uit geen van de in het vonnis vastgestelde feitelijke gegevens worden afgeleid dat de verdwijning van het landbouwbedrijf van de eisers in de zin van artikel 1 van de wet op de
landpacht te wijten zou zijn aan het feit dat de eisers hun contractuele verplichtingen niet
zijn nagekomen.
Anderzijds is de vaststelling door de feitenrechters dat de contractuele tekortkomingen
die zij aan de pachter verwijten, schade doen ontstaan voor de verpachter, een voorwaarde
voor de ontbinding van de pacht.
Aangezien het bestreden vonnis de verdwijning van het landbouwbedrijf van de eisers
in de zin van artikel 1 van de wet op de landpacht afleidt uit omstandigheden die niet impliceren dat de eisers hun contractuele verplichtingen niet zijn of zouden zijn nagekomen,
en aangezien het in elk geval niet nagaat of verweerster schade geleden heeft, verantwoordt het derhalve niet wettig de beslissing waarin het de ontbinding van de pacht uitspreekt (schending van de bovenaan in het middel vermelde wetsbepalingen met uitzondering van artikel 149 van de Grondwet).
Door niet na te gaan of verweerder al dan niet schade had geleden wegens of ten gevolge van de verdwijning van het landbouwbedrijf van de eisers in de zin van artikel 1 van de
wet op de landpacht, stelt het vonnis op zijn minst het Hof van Cassatie niet in staat de beslissing waarbij de pacht ontbonden wordt op haar wettigheid te toetsen en is het derhalve
niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 29 van de wet van 4 november 1969 op de landpacht
bepaalt dat, indien de pachter van een landeigendom dit niet voorziet van de dieren en het gereedschap nodig voor het bedrijf, indien hij met de bebouwing ophoudt, indien hij bij de bebouwing niet als een goed huisvader handelt, indien hij
het gepachte voor een ander doel aanwendt dan waartoe het bestemd was, of in
het algemeen, indien hij de bepalingen van de pachtovereenkomst niet nakomt,
en daardoor schade ontstaat voor de verpachter, deze naar gelang van de omstandigheden, de pachtovereenkomst kan doen ontbinden, en dat in geval van ontbinding door de schuld van de pachter, deze gehouden is tot schadevergoeding;
Overwegende dat uit het gebruik van de termen "daardoor schade ontstaat voor
de verpachter" en "naar gelang van de omstandigheden" alsook uit de verplichting van de pachter om die schade te vergoeden "in geval van ontbinding door
(zijn) schuld", moet worden afgeleid, enerzijds, dat de wetgever gewild heeft dat
de feitenrechter zou nagaan of de wanprestatie ernstig genoeg is om de ontbinding uit te spreken, anderzijds, dat de ernst van de wanprestatie moet worden beoordeeld met inachtneming van het al dan niet bestaan van schade voor de verpachter; dat die regel niet afwijkt van artikel 1741 van het Burgerlijk Wetboek;
Dat het bestreden vonnis, door de pachtovereenkomst te ontbinden zonder na
te gaan of verweerster schade heeft geleden, de artikelen 29 van de wet van 4 november 1969 en 1741 van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat, in zoverre, het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
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Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste aanleg te Charleroi, zitting
houdende in hoger beroep.
23 juni 2005 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.Gérard en Simont.

Nr. 368
1° KAMER - 23 juni 2005

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL.
2º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — EINDE (OPZEGGING. VERLENGING.
TERUGKEER. ENZ.) - VERNIEUWING - OVERLEDEN PACHTER - VERSCHILLENDE ERFGENAMEN VOORTZETTING VAN DE EXPLOITATIE - KENNISGEVING AAN DE VERPACHTER - VERZET VAN DE
VERPACHTER - ERNSTIGE REDEN.
3º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — EINDE (OPZEGGING. VERLENGING.
TERUGKEER. ENZ.) - VERNIEUWING - OVERLEDEN PACHTER - VERSCHILLENDE ERFGENAMEN VOORTZETTING VAN DE EXPLOITATIE - KENNISGEVING AAN DE VERPACHTER - VERZET VAN DE
VERPACHTER - ONTBREKEN VAN EEN PERSOONLIJKE EN WERKELIJKE EXPLOITATIE – GEVOLG.
1º In beginsel is niet nieuw het middel dat opkomt tegen een reden die de rechter opgeeft
tot staving van zijn beslissing1.
2º Het ontbreken van een persoonlijke en werkelijke exploitatie van het verpachte goed
behoort niet tot een van de ernstige redenen van verzet die op beperkende wijze worden
opgesomd in art. 37 Pachtwet. (Artt. 37 en 43, tweede lid Pachtwet)
3º Uit geen enkele bepaling van de Pachtwet blijkt dat de pacht niet wordt vernieuwd,
indien de ergenamen van de overleden pachter het verpachte goed niet persoonlijk en
werkelijk exploiteren. (Artt. 38 en 43 Pachtwet)
(D. e.a. T. F. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0403.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 20 februari 2004 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
1 Cass., 7 april 2004, A.R. S.00.0013.F, nr. 229.
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Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
De eisers voeren twee middelen aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1184 en 1741 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1, 2, 1°, 29, 37 (inzonderheid §1, 5°), 38, 39 en 43 van afdeling 3 van
hoofdstuk II van titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek (regels betreffende de
pacht in het bijzonder, hierna "pachtwet");
(...)
Aangevochten beslissingen en redenen
Na te hebben vastgesteld dat de verweerders op grond van artikel 43, tweede lid van de
pachtwet waren opgekomen tegen de vernieuwing van de litigieuze pacht en dat genoemd
verzet gegrond was op artikel 37, 5° van die wet, verklaart het bestreden vonnis dat "verzet tegen de bevoorrechte overdracht" gegrond, veroordeelt het bijgevolg de eisers om de
verpachte gronden en weiden te verlaten, af te staan en opnieuw vrij ter beschikking te
stellen van de verweerders, en verleent het tevens toestemming voor uitzetting.
Het berust op de volgende gronden:
"[...] het staat vast dat de wet van 4 november 1969 bijzondere regels bevat voor de
landpacht;
Krachtens artikel 1, 1° is die wet van toepassing op de pacht van onroerende goederen
die, hetzij vanaf de ingenottreding van de pachter, hetzij krachtens een overeenkomst van
partijen in de loop van de pachttijd, hoofdzakelijk gebruikt worden in zijn landbouwbedrijf, met uitsluiting van de bosbouw;
Onder 'landbouwbedrijf' wordt verstaan de bedrijfsmatige exploitatie van onroerende
goederen met het oog op het voortbrengen van landbouwproducten die in hoofdzaak bestemd zijn voor de verkoop;
Het bedrijf moet te allen tijde een economisch geheel blijven dat door de pachter zelf
wordt geleid, niet om hem in staat te stellen alleen in zijn eigen behoeften te voorzien,
maar om landbouwproducten op de markt te brengen (J.P. Nijvel, 29 april 1981, Pas.
1981, III, p. 41, aangehaald door V. RENIER en P. RENIER, 'Les baux à ferme', apart deel van
de Rép. Not., Brussel, Larcier, 1992, 140);
[...] in strijd met wat de eerste rechter zegt, vindt er tussen [eiseres] en haar schoonfamilie geen 'ruil van teelten' plaats in de strikte betekenis van het woord, aangezien een
dergelijk onbenoemd contract enkel denkbaar is tussen landbouwers die hun bedrijf willen
rationaliseren door hun percelen te hergroeperen;
Om het voordeel van de bijzondere regels betreffende de pacht te behouden, dient de
pachter het gepachte goed persoonlijk en werkelijk te exploiteren; vormen van onderlinge
hulp en solidariteit onder landbouwers kunnen enkel worden toegestaan in zoverre daardoor die verplichting in feite niet omzeild wordt. (Cass., 13 april 1967, A.C., 1967, 980).
[Eiseres] heeft in werkelijkheid toegegeven dat haar schoonouders alle gronden exploiteerden in ruil voor voeder voor hun dieren (40 fokdieren): 'In feite stellen zij ons hun arbeidskrachten en hun materiële middelen ter beschikking in ruil voor andere diensten van
onze kant', zonder dat ze echter de aard van die diensten preciseerde;
Aldus verbergt de aangevoerde teeltruil in werkelijkheid het feit dat de pachter definitief en buiten de wettelijke regels inzake pachtoverdracht afstand heeft gedaan van het
landbouwbedrijf ten voordele van een derde. Die ruil levert bijgevolg een misbruik van
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recht op (zie P. RENIER, “Chronique de jurisprudence: le bail à ferme (1986-1995)”, J.T.
1996, p. 139, nr. 151);
[...] wanneer de dieren van een fokkerij hoofdzakelijk leven van gekocht voeder en
slechts bijkomstig van producten van het bedrijf zelf, zoals in deze zaak, valt die fokkerij
niet onder toepassing van de pachtwet (Burg. rb. Antwerpen, 25 mei 1988, Rev. Dr. Rur.
1988, p. 296-297);
[...] borderellen van aankoop van pulp en bieten van de raffinaderij te Tienen, individuele attesten, de erkenning van een zuivelinrichting, de facturen van leveringen van waren
en onderhoudsproducten voor de landbouw leveren op zich alleen niet het bewijs op dat
[eiseres] alle of een gedeelte van de litigieuze gronden werkelijk en persoonlijk exploiteert met de bedoeling winsten te behalen uit het landbouwbedrijf;
In strijd met wat de [eisers] betogen, staat het, afgezien van een actief van ongeveer één
miljoen frank waarvan niet bewezen is dat zij dat zelf gebruiken, niet vast [dat zij] eigenaar zijn van een zeer brede waaier van landbouwmaterieel en -werktuigen;
In deze zaak wordt het gehele landbouwbedrijf, naar zeggen van [eiseres] zelf, gerund
door haar schoonfamilie, zonder dat het bewezen is dat zij ofwel op haar eigen gepachte
gronden, ofwel op die van haar schoonfamilie actief deelneemt aan bepaalde landbouwactiviteiten;
[Eiseres] heeft nooit fiscale stukken (fiscale attesten of aanslagbiljetten) overgelegd of
de overlegging ervan aangeboden waaruit zou blijken dat winsten uit het landbouwbedrijf
(berekend op een werkelijke of op een forfaitaire grondslag), die afkomstig zijn van de
verkoop van de opbrengst van haar gronden vanaf het aanslagjaar 1997, zijn opgenomen
in de aangifte voor de personenbelasting;
De [eisers] bewijzen voor de jaren 1996 tot 2001 een pachtvergoeding van 2.880 euro
te hebben gestort op de rekening van de [verweerders];
Het hoger beroep is bijgevolg gegrond".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Volgens artikel 37, §1 van de pachtwet waarnaar artikel 43, tweede lid van die wet verwijst:
"kunnen als ernstige redenen van verzet uitsluitend worden aangevoerd;
1° het feit dat de verpachter voor de kennisgeving van de overdracht, geldige opzegging
heeft gedaan;
2° het voornemen van de verpachter om het verpachte goed binnen een termijn van
minder dan vijf jaar zelf te exploiteren of de exploitatie ervan over te dragen aan zijn echtgenoot, zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot of
aan de echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen;
3° zware beledigingen of daden van kennelijke vijandigheid van de overnemer tegen de
verpachter of tegen leden van zijn familie die onder zijn dak wonen;
4° veroordeling van de overnemer uit hoofde van daden die het vertrouwen van de verpachter aan het wankelen kunnen brengen of de normale betrekkingen tussen de verpachter en zijn nieuwe pachter onmogelijk kunnen maken;
5° het feit dat de overnemer niet de vereiste beroepsbekwaamheid bezit of dat hij niet
over de nodige materiële middelen beschikt om het verpachte goed behoorlijk te exploiteren;
6° het voornemen van het openbaar bestuur of de publiekrechtelijke rechtspersoon die
het betrokken goed hebben verpacht om het binnen een termijn van minder van vijf jaar
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voor doeleinden van algemeen belang aan te wenden".
Hoewel artikel 37, §1, aldus een beperkende opsomming geeft van de ernstige redenen
van verzet tegen overdracht en als één van de redenen sub 5° het feit vermeldt dat de
overnemer niet de vereiste beroepsbekwaamheid bezit of niet over de nodige materiële
middelen beschikt om het verpachte goed te exploiteren, neemt het niet het feit in aanmerking dat de overnemer het gepachte goed niet persoonlijk en werkelijk zou moeten exploiteren.
Uit geen enkele bepaling van de pachtwet volgt overigens dat de pachter of zijn opvolgers, die worden genoemd in de artikelen 38, 39 en 43 van die wet, automatisch de bescherming van die wet zouden verliezen ingeval zij het "gepachte" goed niet "meer persoonlijk en werkelijk" zouden exploiteren. Ten hoogste zou de omstandigheid dat de
pachter of zijn opvolgers het gepachte goed niet meer persoonlijk exploiteren, zoals trouwens ook het feit dat de pachter of zijn opvolger zijn pacht in werkelijkheid heeft overgedragen buiten de bij de wet bepaalde voorwaarden, en op voorwaarde dat daaruit schade
zou ontstaan voor de verpachter en die tekortkoming ernstig genoeg zou blijken te zijn, de
ontbinding van de pacht kunnen wettigen op grond van artikel 29 van de pachtwet en op
grond van de artikelen 1184 en 1741 van het Burgerlijk Wetboek waarvan het een toepassing is.
Daaruit volgt dat het bestreden vonnis, door het verzet van de verweerders gegrond te
verklaren en door de ontbinding van de pacht uit te spreken, op grond dat het niet bewezen is dat "[eiseres] alle of een gedeelte van de litigieuze gronden werkelijk en persoonlijk
exploiteert met de bedoeling winsten te behalen uit het landbouwbedrijf" en dat zij in werkelijkheid haar pacht heeft overgedragen buiten de wettelijke voorwaarden:
1) de artikelen 37, §1 en 43, inzonderheid tweede lid van de pachtwet schendt door de
vernieuwing van de litigieuze pacht ten voordele van eiseres te weigeren om een reden die
niet in de wet is bepaald;
2) in elk geval de artikelen 1, 2, 38, 39 en 43 van de pachtwet schendt, door in algemene bewoordingen te zeggen dat de pachter of zijn opvolgers, bedoeld in de artikelen 38,
39 en 43 van voornoemde wet, de bescherming van die wet verliezen, indien zij gedurende de pachttijd het goed niet meer "persoonlijk en werkelijk" exploiteren en in werkelijkheid hun pacht hebben overgedragen onder voorwaarden die niet zijn bepaald in de wet;
3) op zijn minst artikel 29 van de pachtwet en de artikelen 1184 en 1741 van het Burgerlijk Wetboek, waarvan genoemd artikel een toepassing is, schendt door de ontbinding
van de pacht uit te spreken ten nadele van de eisers om de algemene reden dat zij niet de
bescherming van de wet genieten en dat zij de pacht hebben overgedragen buiten de wettelijke regels, zonder daarbij vast te stellen dat die zogezegde tekortkomingen voor de verweerders schade hebben doen ontstaan en "in concreto" ernstig genoeg zijn om de ontbinding te rechtvaardigen.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
Het middel:
Het eerste onderdeel:
De grond van niet-ontvankelijkheid, tegen het onderdeel aangevoerd door de
verweerders en hieruit afgeleid dat het nieuw is:
Overwegende dat het middel opkomt tegen de reden van het bestreden vonnis
waarin het verzet van de verweerders gegrond wordt verklaard en de ontbinding
van de pacht wordt uitgesproken op grond dat het niet is aangetoond dat de eisers
alle of een gedeelte van de litigieuze gronden werkelijk en persoonlijk exploite-
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ren met de bedoeling winsten te behalen uit het landbouwbedrijf;
Overwegende dat in beginsel niet nieuw is het middel dat opkomt tegen een reden die de rechter aanvoert tot staving van zijn beslissing;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
De gegrondheid van dat onderdeel:
Overwegende dat artikel 41, eerste lid van de pachtwet van 4 november 1969
bepaalt dat de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overleden pachter kunnen overeenkomen de exploitatie gemeenschappelijk voort te zetten of een of
meer hunner daartoe aanstellen;
Dat artikel 42 van genoemde wet bepaalt dat de erfgenamen aan de verpachter
kennis moeten geven van het tussen hen gesloten akkoord; dat krachtens artikel
43, eerste lid, indien de persoon die de exploitatie voortzet, met name een afstammeling is van de overledene, de kennisgeving, behoudens geldig verklaard
verzet van de verpachter, van rechtswege pachtvernieuwing meebrengt;
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat eiseres één van de dochters
van de overleden exploitante is, dat met de andere erfgename is overeengekomen
dat zij de exploitatie zou voortzetten, dat genoemd akkoord ter kennis is gebracht
van de verweerders en dat zij overeenkomstig artikel 43, tweede lid van de
pachtwet, tegen de pachtvernieuwing verzet hebben gedaan met beroep op de in
artikel 37, 5° van die wet bepaalde reden, namelijk dat eiseres niet de vereiste
beroepsbekwaamheid zou bezitten of niet over de nodige materiële middelen zou
beschikken om het verpachte goed behoorlijk te exploiteren;
Overwegende dat het bestreden vonnis het verzet van de verweerders gegrond
verklaart op grond dat "de pachter, om het voordeel van de regels betreffende de
pacht in het bijzonder te genieten, het gepachte goed persoonlijk en werkelijk
moet exploiteren" en dat niet vaststaat dat eiseres "actief deelneemt aan bepaalde
landbouwactiviteiten" op de litigieuze gronden;
Overwegende, enerzijds, dat het ontbreken van een persoonlijke en werkelijke
exploitatie niet tot een van de ernstige redenen van verzet behoort die op beperkende wijze worden opgesomd in artikel 37 van de pachtwet; anderzijds, dat uit
geen van de bepalingen van die wet blijkt dat de pacht niet wordt vernieuwd, indien de erfgenamen van de overleden pachter het verpachte goed niet persoonlijk
en werkelijk exploiteren;
Dat het bestreden vonnis de beslissing waarbij "het verzet dat de [verweerders]
op grond van artikel 43, tweede lid van de wet van 4 november 1969 hebben gedaan tegen de bevoorrechte overdracht gegrond verklaard wordt," niet naar recht
verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
De overige grieven:
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van de overige onderdelen van het eerste middel en het tweede middel die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
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HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het het hoger beroep ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste aanleg te Charleroi, zitting houdend in hoger beroep.
23 juni 2005 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Simont en Heenen.

Nr. 369
1° KAMER - 23 juni 2005

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST – HERSTELPLICHT –
VERSCHEIDENE DADERS. HOOFDELIJKHEID – SAMENLOOP VAN DE ONDERSCHEIDEN FOUTEN –
VORDERING TOT VRIJWARING VAN DE ENE DADER TEGEN DE ANDERE – VEROORDELING TOT
VOLLEDIGE VRIJWARING – WETTIGHEID.
Wanneer het slachtoffer vergoeding van zijn schade vordert van een dader, maar
laatstgenoemde een vordering tot vrijwaring instelt tegen een mededader, en de rechter
vaststelt dat de schade is veroorzaakt door de samenlopende fouten van beide daders,
kan hij, tenzij hij het bastaan van een contractuele verplichting tot vrijwaring vaststelt, op
de vordering tot vrijwaring niet beslissen dat, in de onderlinge verhouding van dader en
mededader, laatstgenoemde gehouden is tot volledige vrijwaring van de ander, zonder
daardoor meteen het bestaan van een oorzakelijk verband tussen diens fout en de
schade te ontkennen1. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(BELGACOM N.V. T. Philippe Rousseaux N.V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0551.F - C.03.0556.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 9 april 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconclu-deerd.
III. Cassatiemiddel
A. Cassatieberoep met algemeen rolnummer C.03.0551.F
1 Cass., 5 sept. 2002, A.R. C.00.0239 – C.01.0017.F, nr. 417.
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Eiseres voert twee middelen aan:
(…)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1251, 3°, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na te hebben beslist dat, “aangezien de [tweede verweerster] (de) voorzorgsmaatregelen niet heeft getroffen en haar verplichtingen niet is nagekomen”, zij aansprakelijk moet
worden verklaard voor de schade die de [eerste verweerster] geleden heeft ten gevolge
van de vertraging in de uitvoering van de werken” en een provisioneel bedrag moet betalen, veroordeelt het bestreden arrest eiseres tot vrijwaring van de tweede verweerster, op
de volgende gronden:
“(…) [de eerste verweerster] heeft reeds op 12 februari 1998 [eiseres] verzocht om haar
de plannen van haar installaties op de bouwplaats te bezorgen;
zij heeft het geheel van die plannen pas op 25 juni 1999 overhandigd;
[eiseres] heeft trouwens deelgenomen aan een voorbereidende werkvergadering, die op
27 april 1998 plaatsvond met alle concessiehouders van installaties op het openbare domein;
blijkbaar hebben alle betrokken vergunninghouders behalve [eiseres] gevolg gegeven
aan het verzoek om de in de omtrek van de bouwplaats gelegen installaties in te graven op
een diepte van meer dan één meter;
in het proces-verbaal van die vergadering staat onder meer dat ‘een dossier wordt overhandigd aan Electrabel, aan Service Voyer en aan Belgacom’ en dat de vertegenwoordiger
van [eiseres] ‘wijst op de aanwezigheid van tal van kabels waaronder verschillende glasvezels’;
hoe onwaarschijnlijk ook, toch hield [eiseres] naderhand vol geen enkel dossier te hebben gekregen;
aangezien zij niet betwist op de vergadering van 27 april 1998 vertegenwoordigd te zijn
geweest, kan zij hoe dan ook niet staande houden dat zij niet wist dat de verplaatsing van
haar installaties nodig was voor de goede uitvoering van het geplande werk, en dat zij, om
dat te doen, de mogelijkheid had gebruik te maken van de sleuven die waren ontstaan
door de vertakking van de waterleidingen;
tevergeefs en louter voor de vorm beroept zij zich thans op een inbreuk op artikel 98,
§3 van de wet van 21 maart 1991, nadat zij eerst had beweerd, niet dat zij niet op de hoogte was van het verzoek om verplaatsing van haar kabels, maar wel dat die verplaatsing
niet echt nodig was voor de uitvoering van het werk;
het is wat dat betreft kennelijk onredelijk om, zoals [eiseres] gedaan heeft op een vergadering van 31 augustus 1998, staande te houden dat het voldoende was om al haar kabels
over de gehele lengte van de bouwplaats (meer dan één km) met de hand vrij te maken en
dat die kabels onder hun eigen gewicht zouden zakken tot de gewenste diepte, te meer
daar, zoals [de eerste verweerster] in haar schrijven van dezelfde datum aan het gemeentebestuur van [de tweede verweerster] heeft opgemerkt, de kabels, zelfs in dat geval zouden
zijn beschadigd bij het gieten en de verdichting van de fundamenten ;
[eiseres] heeft al evenmin het recht [de tweede verweerster] te verwijten dat zij gewacht
heeft met de in het bijvoegsel nr. 2 van de aanneming gedane aanbeveling;
die vertraging blijkt immers te wijten te zijn aan het getalm van [eiseres] die, na eenzijdig te hebben verklaard dat een verplaatsing van haar installaties over de gehele lengte
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van de bouwplaats uitgesloten was, zich op 14 september 1998 ertoe verbond om alles
wat zich in de zone van de wegenwerken en de werken aan de bermen van de parkeerplaats bevindt en hinder oplevert buiten bereik te verplaatsen, en dat werk vervolgens
slechts zeer gedeeltelijk heeft uitgevoerd;
aldus blijkt dat de [de tweede verweerster] weliswaar blijk heeft gegeven van gebrek
aan voorzorg in de uitwerking van het aanbestede project, maar dat die tekortkoming
slechts schade heeft veroorzaakt wegens de fouten die [eiseres] nadien heeft begaan;
de tegen haar ingestelde vordering (tot) vrijwaring moet bijgevolg gegrond worden verklaard”.
Grieven
Wanneer de feitenrechter beslist dat schade is veroorzaakt door de samenlopende fouten van twee daarvoor aansprakelijke personen, kan hij een van de schadeveroorzakers
niet veroordelen om de ander te vrijwaren tegen alle tegen hem uitgesproken veroordelingen, zonder daardoor het bestaan van een oorzakelijk verband te ontkennen tussen de fout
van laatstgenoemde en de schade, tenzij hij het bestaan vaststelt van een contractuele verplichting tot vrijwaring die afwijkt van artikel 1251, 3° van het Burgerlijk Wetboek.
In deze zaak heeft het bestreden arrest een fout in oorzakelijk verband met de [door] de
eerste verweerster geleden schade in aanmerking genomen, niet alleen ten laste van eiseres, maar ook ten laste van de tweede verweerster.
Het wijst uitdrukkelijk erop dat, “aangezien de [tweede verweerster] (de) voorzorgsmaatregelen niet heeft getroffen en haar verplichtingen niet is nagekomen, zij aansprakelijk moet worden verklaard voor de schade die [de eerste verweerster] geleden heeft ten
gevolge van de vertraging in de uitvoering van de werken”.
Daarentegen stelt het arrest niet vast dat eiseres contractueel verplicht is tot vrijwaring
van de tweede verweerster. Het wijst enkel erop dat eiseres een buitencontractuele fout
heeft begaan door haar installaties met vertraging en slechts gedeeltelijk te verplaatsen,
welke fout mede de oorzaak was van de schade.
Door in die zin te beslissen kon het bestreden arrest eiseres niet wettig veroordelen om
de tweede verweerster te vrijwaren tegen de gehele veroordeling die tegen laatstgenoemde
is uitgesproken ten gunste van de eerste verweerster. Het schendt dus de artikelen 1251,
3°, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
(…)

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de cassatieberoepen met algemeen rolnummer C.03.0551.F
en C.03.0556.F tegen hetzelfde arrest zijn gericht; dat er grond bestaat tot voeging;
A. Op het cassatieberoep met algemeen rolnummer C.03.0551.F
(…)
Tweede middel:
Overwegende dat het arrest bij de uitspraak over de vordering van de eerste
verweerster tegen de tweede verweerster zegt dat, aangezien de tweede verweerster “niet aan dwingende termijnen onderworpen was voor de uitwerking van het
project, zij de mogelijkheid had alle nuttige opzoekingen te verrichten over de
toestand van de ondergrond en zich, zelfs voor de aanbesteding, zo nodig had
kunnen beroepen op het bepaalde in artikel 98, §3 van de wet van 21 maart 1991
betreffende de hervorming met name van de Regie van telegraaf en telefoon” en
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beslist dat, “aangezien [de tweede verweerster] die voorzorgsmaatregelen niet
heeft getroffen en haar verplichtingen niet is nagekomen, zij aansprakelijk moet
worden verklaard voor de schade die [de eerste verweerster] geleden heeft ten
gevolge van de vertraging in de uitvoering van de werken”;
Dat het arrest aldus beslist dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de
fout van de tweede verweerster en de schade van de eerste verweerster;
Dat het arrest, bij de uitspraak over de door de tweede verweerster tegen eiseres ingestelde vordering tot vrijwaring, zegt dat “de [tweede verweerster] weliswaar blijk heeft gegeven van gebrek aan voorzorg in de uitwerking van het aanbestede project, maar dat die tekortkoming slechts schade heeft veroorzaakt wegens de fouten die eiseres nadien heeft begaan”;
Overwegende dat het arrest, tenzij het vaststelde dat eiseres contractueel verplicht was tot vrijwaring van de tweede verweerster, niet wettig kon beslissen dat
eiseres in hun onderlinge verhoudingen gehouden was tot volledige vrijwaring
van de tweede verweerster, zonder daardoor het bestaan van een oorzakelijk verband tussen haar fout en de schade van de eerste verweerster te ontkennen;
Dat het arrest de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;
(…)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Voegt de cassatieberoepen met algemeen rolnummer C.03.0551.F en
C.03.0556.F;
I. Bij de uitspraak over de zaak met algemeen rolnummer C.03.0551.F:
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het eiseres veroordeelt om de tweede
verweerster te vrijwaren tegen de tegen haar uitgesproken veroordeling;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiseres in de helft van de kosten en houdt het overige gedeelte aan
voor uitspraak daaromtrent door de feitenrechter;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik;
(…)
23 juni 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Bastelé – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaten: mrs. De Gryse, van Ommeslaghe en T'Kint.
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Nr. 370
1° KAMER - 23 juni 2005

1º CASSATIE – BEVOEGDHEID VAN HET HOF – AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN
MIDDELEN – CASSATIEBEROEP - GROND VAN HIET-ONTVANKELIJKHEID – AMBTSHALVE ONDERZOEK
– VERDAGING VAN DE ZAAK – BERICHT AAN DE PARTIJEN.
2º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN – VORMEN – ALGEMEEN –
BEVOEGDHEID VAN HET HOF – AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDELEN – CASSATIEBEROEP –
GROD VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID – AMBTSHALVE ONDERZOEK – VERDAGING VAN DE ZAAK –
BERICHT AAN DE PARTIEN.
1º en 2° Wanneer het Hof een tegen het cassatieberoep aangevoerde grond van nietontvankelijkheid, die hieruit is afgeleid dat het cassatieberoep gericht is tegen een
beslissing alvorens recht te doen, ambtshalve wil onderzoeken, beveelt het de verdaging
van de zaak en worden de advocaten en de partijen, die zonder advocaat verschenen
zijn, daarvan verwittigd1. (Art. 1097, derde lid Ger.W.)
(WAALS GEWEST, Minister-President. T. NEVERLEST N.V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0074.F-C.04.0089.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 19 juni 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, rechtdoende na verwijzing ingevolge het arrest van het Hof van 24 april 1998.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconclu-deerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de cassatieberoepen gericht zijn tegen hetzelfde arrest; dat er
grond bestaat tot voeging;
Overwegende dat het derde middel van het cassatieberoep van het Waalse Gewest en het tweede middel van het cassatieberoep van de stad Namen opkomen
tegen het bestreden arrest, in zoverre het de heropening van het debat beveelt
teneinde “een aantal feitenkwesties” vast te stellen […] aan de hand waarvan kan
worden uitgemaakt” of de werkzaamheden waarop de subsidiaire vordering van
eiseres betrekking heeft “in deze zaak al dan niet het beginsel van de continuïteit
van de openbare dienst in gevaar dreigt(en) te brengen”;
Overwegende dat naar luid van artikel 1077 van het Gerechtelijk Wetboek
voorziening in cassatie tegen vonnissen alvorens recht te doen, slechts openstaat
na het eindvonnis;
Overwegende dat het Hof ambtshalve wil nagaan of de cassatieberoepen ontvankelijk zijn in zoverre zij gericht zijn tegen de hierboven gepreciseerde beslissing;
1 Zie Cass., 28 feb. 1997, A.R. C.94.0033.N, nr. 115.
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Dat, overeenkomstig artikel 1097, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek de
verdaging van de zaak moet worden bevolen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Voegt de cassatieberoepen met algemeen rolnummer C.04.0074.F en
C.04.0089.F;
Beveelt de verdaging van de zaak tot de terechtzitting van 7 oktober 2005;
Beveelt dat de advocaten en de partijen die zonder advocaat verschenen zijn,
daarvan zullen worden verwittigd overeenkomstig artikel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek.
23 juni 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Bastelé – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaten: mrs. Simont en Gérard.

Nr. 371
1° KAMER - 23 juni 2005

1º HANDELSPRAKTIJKEN - DADEN STRIJDIG MET DE EERLIJKE
HANDELSGEBRUIKEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - STAKING - VEROORDELING TOT
HET VERRICHTEN VAN DE VOOR DE STAKING NODIGE HANDELINGEN – WETTIGHEID.
2º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — BEGINSELS - RICHTLIJN - TE
BEREIKEN RESULTAAT - VERPLICHTINGEN VAN DE LIDSTATEN - BETREKKINGEN TUSSEN PRIVÉPERSONEN - HORIZONTALE DIRECTE WERKING – ONTBREKEN DAARVAN.
1º Wanneer de rechter de staking beveelt van een met de eerlijke handelsgebruiken
strijdige handeling, kan hij de betrokkene ertoe dwingen de maatregelen te treffen die
voor de staking van de aangeklaagde handeling nodig zijn; wanneer een onderneming
misbruik maakt van haar machtspositie door te weigeren de voorwaarden aan te geven
waarvan zij de verstrekking van een dienst laat afhangen, kan zij, op straffe van een
dwangsom, worden veroordeeld om een aanbod te doen waarin de berekeningswijze van
de gevraagde prijs wordt gepreciseerd1. (Art. 95 Handelspraktijkenwet 1991)
2º Het beginsel van de rechtszekerheid verzet zich ertegen dat een richtlijn verplichtingen
zou kunnen inhouden voor privé-personen2. (Art. 249, derde lid E.E.G.-Verdrag)
(TELEKOM AUSTRIA A.G., vennootschap naar Oostenrijks recht T. KAPITOL N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0186.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 november 2003 gewezen
1 Zie de concl. O.M. in Pas. 2005.
2 Het O.M. had een andere zienswijze op het bestreden arrest en het middel, zie de concl. O.M., in
Pas. 2005.
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door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconclu-deerd.
III. Middelen
Eiseres voert drie middelen aan:
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 95 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, volgens hetwelk het in
burgerlijke zaken aan de partijen staat zelf de grenzen van hun geschil te bepalen;
- artikel 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest wijst op het volgende:
"De door [eiseres] op 7 juni 2001 gedane mededeling van een voorstel van licentieovereenkomst kan niet worden beschouwd als een antwoord op het verzoek om toegang, zoals
het is geformuleerd, en waarvan de redelijkheid door [eiseres]niet wordt betwist [...]
Ten derde slaat dat aanbod, zoals [eiseres] zelf onderstreept, niet op de voorwaarden
voor de beschikbaarstelling van een volledige lijst van haar abonnees op het grondgebied
van Oostenrijk met de enige vermeldingen die zij verplicht is op te nemen in de lijst die
zij in haar hoedanigheid van operator moet opmaken (naam, voornamen, universitaire
graad, adres, abonneenummer en, indien de abonnee dat wenst, zijn beroep), maar naar
keuze van de 'licentienemer', voor iedere abonnee, behalve de naam, de voornamen, het
adres (straat, straatnummer, plaats, postcode) en zijn oproepnummer, ofwel het faxnummer van de abonnee, ofwel het nummer van zijn mobiele telefoon, ofwel zijn e-mailadres,
of nog zijn telexnummer.
Zij verplicht aldus de licentienemer een keuze te doen waarvoor selectiecriteria nodig
zijn, waarom [verweerster] niet verzocht heeft.
Laatstgenoemde bevestigt dat haar verzoek betrekking heeft op 'de brute gegevens, directory data, anders gezegd, naam, adres en telefoonnummers die in een telefoongids mogen staan'.
Het aanbod slaat dus niet op de directe toegang tot de volledige, juiste en bijgewerkte
databank waarin de informatie betreffende abonnees die niet in de gids willen staan geschrapt is, ofschoon dit kenmerken zijn welke de abonneelijst die [eiseres] verplicht is op
te maken met het oog op de exploitatie van haar vast telefoonnetwerk, dient te vertonen en waarom [verweerster] verzoekt teneinde zelf, in voorkomend geval, in het bezit te komen van bepaalde gegevens aan de hand van haar eigen selectiecriteria, maar het slaat op
bepaalde lijsten die aangelegd zijn op basis van bepaalde selectiecriteria [...].
Uit het bovenstaande volgt dat het medegedeelde aanbod geen betrekking heeft op [verweersters] verzoek om toegang en dat [eiseres] dus misbruik gemaakt heeft van haar
machtspositie door te weigeren de voorwaarden waarvan zij de toegang tot haar databank
laat afhangen mede te delen aan [verweerster]".
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Vervolgens stelt het bestreden arrest vast dat eiseres misbruikt maakt van haar machtspositie in de zin van artikel 82 van het EG-verdrag en aldus handelt in strijd met de eerlijke handelsgebruiken in de zin van artikel 93 van de wet betreffende de handelspraktijken
en de voorlichting en bescherming van de consument, door geen aanbod te doen betreffende de voorwaarden die zij stelt om aan verweerster de volledige, juiste en bijgewerkte
lijst van haar eigen abonnees te verstrekken, waarin de informatie over abonnees die niet
in de gids willen staan geschrapt is, beveelt het eiseres die praktijk te staken door, binnen
de termijn van één maand te rekenen van de betekening van de beslissing, haar aanbod
van toegang mede te delen aan verweerster, haar de verplichting oplegt om in dat aanbod
te preciseren op welke grondslag de voorgestelde prijzen worden berekend, een en ander
op straffe van een dwangsom van 100.000 euro ingeval van niet-naleving van die termijn,
en de heropening van het debat beveelt teneinde de partijen de gelegenheid te geven zich
uit te laten over het billijk, niet-discriminerend en kostengeorienteerd karakter van het
aanbod van beschikbaarstelling, dat aldus beperkt wordt tot de verstrekking van de abonneegegevens van eiseres.
Grieven
2.1 Eerste onderdeel
Artikel 95 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument bepaalt dat de voorzitter van de rechtbank van
koophandel het bestaan vaststelt en de staking beveelt van een zelfs onder het strafrecht
vallende daad die een inbreuk op de bepalingen van deze wet uitmaakt.
Die bepaling geeft de rechter niet het recht de steller van die handeling een ander bevel
te geven dan het bevel om die handeling te staken.
Aangezien het bestreden arrest zich niet ertoe beperkt het bestaan van een inbreuk op
voormelde wet van 14 juli 1991 vast te stellen en de staking ervan te bevelen, maar eiseres beveelt haar praktijk te staken door, binnen een termijn van één maand te rekenen van
de betekening van de beslissing, haar aanbod van toegang mede te delen aan verweerster
en haar daarbij de verplichting oplegt in dat aanbod te preciseren op welke grondslag de
voorgestelde prijzen worden berekend, een en ander op straffe van een dwangsom van
100.000 euro ingeval van niet-naleving van die termijn, gaat het de wettelijke bevoegdheid van de rechter die de staking beveelt, te buiten (schending van artikel 95 van de wet
van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van
de consument).
2.2 Tweede onderdeel
In het besluit van haar dagvaarding beperkt verweerster zich ertoe te eisen dat zou worden vastgesteld dat eiseres een daad in strijd met de eerlijke handelsgebruiken verricht
"door met misbruik van haar recht te weigeren met [verweerster] een overeenkomst te
sluiten waardoor zij op billijke, redelijke, loyale, niet-discriminerende en kostengeoriënteerde voorwaarden in het bezit zou kunnen komen van de gegevens van de abonnees van
haar spraaktelefoniedienst in de zin van artikel 6 van de richtlijn 98/10/EG ONP van 26
februari 1998 van het Europees Parlement en van de Raad" en dat eiseres zou worden bevolen dat zij die wanpraktijken zou staken op straffe van een geldboete van 125.000 euro
per dag te rekenen van de betekening van de te wijzen beslissing.
In haar appèlverzoekschrift en haar hoofdconclusie in hoger beroep doet verweerster
hetzelfde verzoek en bovendien eist zij dat zou worden vastgesteld dat eiseres een met de
eerlijke handelsgebruiken strijdige daad verricht "door te beletten dat op de Belgische
markt van de Oostenrijkse en Europese telefoongidsen dergelijke gidsen werkelijk beschikbaar worden gesteld in de vorm van cd roms, dvd roms en toegankelijk worden gesteld op haar webadres".
Verweerster eist in de door haar na de terechtzitting van 20 december 2002 genomen
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aanvullende appèlconclusie dat het door haar in haar hoofdconclusie gedane verzoek zou
worden toegewezen en ten overvloede eist zij dat zou worden vastgesteld dat "de billijke,
redelijke, loyale, niet-discriminerende en kostengeoriënteerde voorwaarden waaronder de
gegevens van de abonnees beschikbaar worden gesteld, worden bepaald onder punt 3 van
de bijlage 3 bij het door [eiseres] gedane voorstel van overeenkomst en dat alleen die bedragen door [haar] kunnen worden gevorderd voor de beschikbaarstelling van de door
[verweerster] gevraagde gegevens".
Door te beslissen dat eiseres misbruik maakt van haar machtspositie door geen aanbod
te doen betreffende de toegang tot de "volledige, juiste en bijgewerkte lijst waarin de informatie betreffende abonnees die niet in de gids willen staan geschrapt is", en "door eiseres te bevelen die praktijk te staken door haar aanbod van toegang binnen een termijn van
één maand te rekenen van de betekening van de beslissing mee te delen aan verweerster,
en haar de verplichting op te leggen om in dat aanbod te preciseren op welke grondslag de
voorgestelde prijzen worden berekend, een en ander op straffe van een dwangsom van
100.000 euro ingeval van niet-naleving van die termijn", doet het bestreden arrest derhalve uitspraak over niet gevorderde zaken en kent het aan verweerster meer dan het gevorderde toe (miskenning van het in het middel vermelde beschikkingsbeginsel en schending
van artikel 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek).
Indien het bestreden arrest aldus [moet] worden uitgelegd dat het beslist dat de voormelde proceshandelingen van verweerster ertoe strekten een dergelijke veroordeling te
verkrijgen, beschouwt het die proceshandelingen op zijn minst als een verzoek tot veroordeling wat niet het geval is, geeft het aldus aan die proceshandelingen een uitlegging die
onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en miskent het derhalve de bewijskracht van
die proceshandelingen (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek).
Door eiseres dat bevel op te leggen zonder haar de mogelijkheid te bieden over dat punt
verweer te voeren, miskent het bestreden arrest bovendien het recht van verdediging van
eiseres (miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging).
3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 82 (ex artikel 86) en 249, derde lid, (ex artikel 189) van het Verdrag van
25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschap, goedgekeurd bij de wet van
2 december 1957 (gewijzigd bij het Verdrag van Maastricht van 7 februari 1992, goedgekeurd bij de wet van 26 november 1992, en bekrachtigd door het Verdrag van Amsterdam
van 2 oktober 1997, goedgekeurd bij de wet van 10 augustus 1998), hierna het "EG-Verdrag";
- afdeling 6 van het formulier A/B bij de (EG)verordening nr. 3385/94 van de Commissie van 21 december 1994 betreffende vorm, inhoud en overige bijzonderheden van verzoeken en aanmeldingen uit hoofde van Verordening nr. 17 van de Raad;
- het algemeen beginsel van gemeenschapsrecht van de eerbiediging van de rechtszekerheid;
- artikel 6.3 van richtlijn 98/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 1998 inzake de toepassing van Open Network Provision (ONP) op spraaktelefonie
en inzake de universele telecommunicatiedienst in een door concurrentie gekenmerkt klimaat, hierna de "richtlijn 98/10/EG";
- het artikel 96/ (6) van de Oostenrijkse wet van 1 juli 1997 betreffende de telecommunaties (Bundesgesetz betreffend die Telekommunikation, BDB1, I, nr. 100/1997, hierna
"TKG 2003");
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- §132 van de Oostenrijkse wet van 2003 betreffende de telecommunicaties (Bundesgesetz mit dem ein Telekommunikationsgesetz erlassen wird, BGB1, I, nr. 70/2003, hierna
"TKG 2003")
- het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, volgens hetwelk het in
burgerlijke zaken aan de partijen staat zelf de grenzen van hun geschil te bepalen;
- artikel 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest wijst op het volgende:
"[Eiseres] geeft aan dat zij op die dag met 54, in Oostenrijk gevestigde vennootschappen'licentieovereenkomsten' gesloten heeft die betrekking hebben op het recht om haar
abonneegegevens te gebruiken. [...]
Ook via de inlichtingendienst van Belgacom kan tegen betaling een inlichting verkregen worden over een in Oostenrijk gevestigde abonnee".
"De inlichtingen betreffende de abonnees van [eiseres] moeten vanuit het oogpunt van
het mededingingsrecht worden beschouwd als een uniek product.
Die inlichtingen vormen een aparte productmarkt, aangezien er geen abonneelijst bestaat die kan worden verwisseld met die van de abonnees van [eiseres]. Het bestand van
de abonnees van de door een operator aangeboden telecommunicatiediensten is niet verwisselbaar met dat van de abonnees van de telecommunicatiediensten die door een andere
operator worden aangeboden op het grondgebied van dezelfde lidstaat of op het grondgebied van een andere lidstaat.
Vergeefs voert [eiseres] aan dat zij niet de enige is die voornoemde gegevens beschikbaar stelt op de markt en zij betoogt dat gelijk wie zich eveneens tot de alternatieve operatoren die in Oostenrijk actief zijn, kan wenden om de brute gegevens van de abonnees van
de spraaktelefoniedienst in Oostenrijk te verkrijgen, dat is volgens de door [eiseres] verstrekte preciseringen 'een niet geordend en niet bewerkt geheel van abonneegegevens'.
Die alternatieve operatoren bieden immers op de markt geen toegang aan tot de gegevens van de abonnees van [eiseres], aangezien zij zich tot laatstgenoemde dienen te wenden om ze te verkrijgen en bij te werken.
[Eiseres] monopoliseert dus het aanbod van toegang tot de inlichtingen over haar eigen
abonnees, aangezien zij de enige is tot wie [verweerster] zich kan wenden om ze te verkrijgen.
[Eiseres] bezit dus, wat betreft de toegang tot de gegevens van haar eigen abonnees,
blijkbaar een machtspositie op de markt, die geografisch tot minstens het grondgebied van
de Gemeenschap moet worden afgebakend, en niet op de markt die door [verweerster]
verkeerdelijk werd omschreven als zijnde de 'Belgische markt van de Oostenrijkse en Europese gidsen'.
Ten onrechte poogt [eiseres] in dit geschil aan te tonen dat de gidsdiensten niet kunnen
worden losgekoppeld van de activiteit die bestaat in de exploitatie van een vast netwerk
voor spraaktelefonie, die een duidelijk nationaal karakter bezit, teneinde te betogen dat de
relevante markt geografisch afgebakend is door de grenzen van Oostenrijk en dat de Belgische markt geen relevante markt is;
Hoewel de markt van de toegang tot de gegevens onlosmakelijk verbonden is met de
primaire markt van de telecommunicatiediensten, vormen de gidsdiensten, naar de wil
zelf van de Europese wetgever, een aparte markt die los staat van de markt voor de levering van spraaktelefoniediensten, die eveneens openstaat voor de mededinging.
Precies met de bedoeling de mededinging op die markt aan te moedigen en de toegang
tot de abonneebestanden die in het bezit zijn van de operatoren van telecommunicatie-
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diensten, te waarborgen, hebben de lidstaten op grond van de ONP-richtlijn ervoor moeten zorgen dat zij aan de operatoren de verplichting oplegden elk redelijk verzoek om verstrekking van relevante informatie te honoreren. Die bepaling is in het Oostenrijkse recht
omgezet en [eiseres] kan zich erop beroepen.
In strijd met wat [eiseres] beweert, klaagt [verweerster] helemaal niet over een onjuiste
omzetting van de richtlijn in het Oostenrijkse nationaal recht".
Vervolgens beslist het bestreden arrest dat eiseres misbruik maakt van haar machtspositie in de zin van artikel 82 van het EG-verdrag en aldus handelt in strijd met de eerlijke
handelsgebruiken in de zin van artikel 93 van de wet betreffende de handelspraktijken en
de bescherming en voorlichting van de consument door te weigeren een aanbod te doen
betreffende de voorwaarden die zij stelt om aan verweerster de volledige, juiste en bijgewerkte lijst van haar eigen abonnees te verstrekken waarin de informatie over abonnees
die niet in de gids willen staan, geschrapt is, beveelt het eiseres die praktijk te staken door
haar aanbod van toegang aan verweerster mede te delen binnen een termijn van één
maand te rekenen van de betekening van de beslissing en haar de verplichting oplegt om
in dat aanbod te preciseren op welke grondslag de voorgestelde prijzen worden berekend,
een en ander op straffe van een dwangsom van 100.000 euro ingeval van niet-naleving
van die termijn, en de heropening van het debat beveelt teneinde de partijen de gelegenheid te geven zich uit te laten over het billijk, niet-discriminerend en kostengeoriënteerd
karakter van het aanbod van de beschikbaarstelling, dat aldus beperkt wordt tot de verstrekking van de abonneegegevens van eiseres.
Grieven
3.1 Eerste onderdeel
1. Om het bestaan van een machtspositie te beoordelen moet de rechter de relevante
markt nauwkeurig afbakenen.
De in aanmerking te nemen markt omvat alle producten die op grond van hun kenmerken bijzonder geschikt zijn om constante behoeften te bevredigen en nauwelijks verwisselbaar zijn met andere producten.
Wat dat betreft betoogde eiseres in de door haar na de terechtzitting van 20 december
2002 genomen appèlconclusie dat "de brute jaarlijkse gegevens van de abonnees van de
spraaktelefoniedienst in Oostenrijk kunnen worden verstrekt door alle andere alternatieve
operatoren van spraaktelefonienetwerken in Oostenrijk".
De omstandigheid dat die alternatieve netwerkoperatoren zich tot eiseres hebben moeten wenden om die gegevens te verkrijgen en bij te werken sluit de inaanmerkingneming
van die operatoren bij de omschrijving van de relevante markt niet uit, aangezien die operatoren toegang tot de gegevens kunnen aanbieden tegen een prijs die verschilt van die
welke door eiseres wordt voorgesteld.
Door enkel erop te wijzen dat "die alternatieve operatoren immers op de markt geen
toegang aanbieden tot de gegevens van de abonnees van [eiseres], aangezien zij zich tot
laatstgenoemde moeten wenden om ze te verkrijgen en bij te werken", verantwoordt het
bestreden arrest bijgevolg niet naar recht zijn beslissing naar luid waarvan "[eiseres] dus
het aanbod van toegang tot de inlichtingen over haar eigen abonnees dus monopoliseert,
aangezien zij de enige is tot wie [verweerster] zich kan wenden om ze te verkrijgen" en
dat " [eiseres] dus blijkbaar een machtspositie inneemt op de markt van de toegang tot de
gegevens van haar eigen abonnees" en miskent het het wettelijk begrip relevante markt
(schending van artikel 82 van het EG-Verdrag en van afdeling 6 van het formulier A/B,
dat als bijlage gevoegd is bij de (EG) verordening nr. 3385/94 van de Commissie van 21
december 1994 betreffende vorm, inhoud en overige bijzonderheden van verzoeken en
aanmeldingen uit hoofde van Verordening nr. 17 van de Raad).
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2. Door erop te wijzen dat eiseres "met 54 in Oostenrijk gevestigde vennootschappen'licentieovereenkomsten' gesloten heeft die betrekking hebben op het recht om haar abonneegegevens te gebruiken" en dat "ook via de inlichtingendienst van Belgacom tegen betaling een inlichting kan verkregen worden over een in Oostenrijk gevestigde abonnee"
berust het bestreden arrest op een tegenstrijdige motivering, aangezien het tegelijkertijd
beslist dat "[eiseres] dus het aanbod van toegang tot de inlichtingen over haar eigen abonnees monopoliseert, aangezien zij de enige is tot wie [verweerster] zich kan wenden om
ze te verkrijgen" en is het derhalve niet regelmatig met redenen omkleed (schending van
artikel 149 van de Grondwet).
3. Ten slotte antwoordt het bestreden arrest niet op het verweermiddel waarin eiseres in
haar appèlconclusie aanvoerde dat verweerster reeds beschikt over de gegevens waartoe
zij toegang vraagt en "trouwens toegeeft die gegevens te hebben gekregen van Herold Business Data (cf. p. 3 van het appèlverzoekschrift)" en is het dus niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).
3.2 Tweede onderdeel
1. Door eiseres te bevelen haar aanbod van toegang aan verweerster mede te delen binnen een termijn van één maand te rekenen van de betekening van de beslissing en door de
heropening van het debat te bevelen teneinde de partijen de gelegenheid te geven zich uit
te laten over het eerlijk, niet-discriminerend en kostengeoriënteerd karakter van het aanbod van beschikbaarstelling, aldus beperkt tot de verstrekking van de gegevens van de
abonnees van eiseres, legt het bestreden arrest impliciet doch onmiskenbaar aan eiseres de
verplichting op een eerlijk, niet-discriminerend en kostengeoriënteerd aanbod te doen aan
verweerster.
Het bestreden arrest maakt aldus noodzakelijkerwijs toepassing van artikel 6.3 van
richtlijn 98/10/EG naar luid waarvan "de lidstaten, om ervoor te zorgen dat de in lid 2, onder b) en c) bedoelde diensten beschikbaar zijn, ervoor zorgen dat alle organisaties die telefoonnummers toewijzen aan abonnees alle redelijke verzoeken honoreren om de relevante informatie in een overeengekomen formaat beschikbaar te stellen op billijke, kostengeoriënteerde en niet-discriminerende voorwaarden", en niet van artikel 96 (6) van de
TKG 1997 waaromtrent het bestreden arrest erop wijst dat het uitsluitend bepaalt dat het
voor de transmissie van de gegevens geclaimde recht "kostengeoriënteerd" zou zijn, zonder te preciseren dat het aanbod van toegang tot de gegevens billijk en niet-discriminerend
moet zijn.
Eiseres betoogde evenwel in haar appèlconclusie dat verweerster "zich niet mag beroepen op de bepalingen zelf van de richtlijn, daar deze geen directe werking heeft in de nationale rechtsorde".
Krachtens artikel 249, derde lid van het EG-verdrag immers is een richtlijn verbindend
ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke lidstaat waarvoor zij bestemd is, doch
aan de nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen te kiezen. Het
beginsel van de rechtszekerheid verzet zich derhalve ertegen dat de richtlijnen verplichtingen kunnen inhouden voor privé-personen. Te hunnen aanzien kunnen de bepalingen van
een richtlijn enkel rechten inhouden.
Door eiseres de verplichting op te leggen een billijk, niet-discriminerend en kostengeoriënteerd aanbod te doen aan verweerster, legt het bestreden arrest bijgevolg ten onrechte
op grond van richtlijn 98/10/EG verplichtingen op aan eiseres en verantwoordt het zijn
beslissing niet naar recht (miskenning van het algemeen beginsel van gemeenschapsrecht
van de eerbiediging van de rechtszekerheid en schending van artikel 249, derde lid van
het EG-Verdrag, van artikel 6.3 van richtlijn 98/10/EG en van artikel 96 (6) van de TKG
1997).
2. In de veronderstelling dat het bestreden arrest aldus moet worden uitgelegd dat het
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heeft beslist dat richtlijn 98/10/EG kon worden aangevoerd als een bron van verplichtingen voor eiseres, op grond dat zij geen privé-persoon is, stelt het bestreden arrest op zijn
minst niet vast op grond van welke gegevens het aan eiseres de hoedanigheid van privépersoon ontzegt, zodat het Hof in de onmogelijkheid verkeert de bestreden beslissing op
haar wettigheid te toetsen en het bestreden arrest niet regelmatig met redenen omkleed is
(schending van artikel 149 van de Grondwet).
3. Bovendien stelt het bestreden arrest vast "dat de lidstaten met toepassing van de
ONP-richtlijn ervoor hebben moeten zorgen dat de organisaties alle redelijke verzoeken
honoreren om de relevante informatie beschikbaar te stellen, dat die bepaling in Oostenrijks recht is omgezet en dat [verweerster] zich erop kan beroepen" en dat"in strijd met
wat [eiseres] beweert, [verweerster] helemaal niet erover klaagt dat de richtlijn niet correct in het Oostenrijkse nationaal recht is omgezet".
Daar het bestreden arrest niettemin, met toepassing van de richtlijn 98/10/EG eiseres
verplichtingen oplegt die niet zijn bepaald in artikel 96/ (6) van de TKG 1997, werpt het
bestreden arrest derhalve ambtshalve een geschil op dat verweerster in de conclusie uitsloot, miskent het derhalve het in het middel vermelde beschikkingsbeginsel en schendt
het artikel 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek.
4. Indien evenwel het bestreden arrest aldus moet worden uitgelegd dat het de aan eiseres opgelegde verplichting om een billijk, niet-discriminerend en kostengeoriënteerd aanbod te doen aan verweerster niet grondt op richtlijn 98/10/EG, maar op artikel 96 (6) van
de TKG 1997, miskent het de draagwijdte van laatstgenoemde bepaling volgens welke enkel het voor de transmissie van de gegevens geclaimde recht "kostengeoriënteerd" moet
zijn, zonder te preciseren dat het aanbod van toegang tot de gegevens billijk en niet-discriminerend moet zijn (schending van artikel 96 (6) van de TKG 1997).
Bovendien kon het bestreden arrest niet wettig toepassing maken van artikel 96 (6) van
de TKG 1997, daar dat artikel met ingang van 20 augustus 2003, dus voor de uitspraak
van het bestreden arrest, was opgeheven door §132 van de TKG 2003 (schending van artikel 96 (6) van de TKG 1997 en van §132 van de TKG 2003).
3.3 Derde onderdeel
Het bestreden arrest antwoordt niet op het verweer waarin eiseres in haar appèlconclusie aanvoerde dat de vordering "ertoe strekt dat [eiseres] op straffe van dwangsom ertoe
zou worden gedwongen met haar een contract te sluiten onder die voorwaarden. Hierdoor
zouden de rechtscolleges de macht krijgen uit te maken of de door [eiseres] geboden prijsvoorwaarden in overeenstemming zijn met de Oostenrijkse wet van 1 juli 1997 waarbij de
richtlijn wordt omgezet, en aldusin feite in de plaats te treden van de Oostenrijkse nationale regelgevende overheid" en is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
Tweede middel:
Beide onderdelen samen:
Overwegende dat verweerster voor het hof van beroep de staking van het misbruik van machtspositie van eiseres vorderde, dat erin bestond dat zij weigerde
om onder voorwaarden conform met de vereisten van artikel 6 van richtlijn
98/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 1998 inzake
de toepassing van Open Network Provision op spraaktelefonie en inzake de universele telecommunicatiedienst in een door concurrentie gekenmerkt klimaat,
een overeenkomst te sluiten tot mededeling van gegevens waarvan eiseres krachtens de Oostenrijkse wetgeving de lijst moet opmaken;
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Overwegende dat het arrest "vaststelt dat [eiseres] misbruik maakt van haar
machtspositie in de zin van artikel 82 van het EG-Verdrag en aldus handelt in
strijd met de eerlijke handelsgebruiken in de zin van artikel 93 van de wet betreffende de handelspraktijken en de bescherming en voorlichting van de consument
door te weigeren een aanbod te doen betreffende de voorwaarden die zij stelt om
aan [verweerster] de volledige, juiste en bijgewerkte lijst van haar eigen abonnees te verstrekken waarin de informatie over abonnees die niet in de gids willen
staan geschrapt is,";
Dat het arrest vervolgens eiseres beveelt die praktijk te staken door haar aanbod van toegang aan verweerster mede te delen "en haar de verplichting oplegt
om in dat aanbod te preciseren op welke grondslag de voorgestelde prijzen worden berekend, een en ander op straffe van een dwangsom van 100.000 euro";
Overwegende dat, wanneer de rechter krachtens artikel 95 van de wet van 14
juli 1991 de staking beveelt van een met de bepalingen van die wet strijdige gedraging, hij de betrokkene ertoe kan dwingen de voor de staking van die gedraging nodige handelingen te verrichten;
Dat het arrest, door eiseres te veroordelen om voornoemd aanbod te doen, de
wettelijke bevoegdheid van de rechter die de staking beveelt niet te buiten gaat;
Dat het aldus het onderwerp van de vordering niet wijzigt en aan de procesakten van verweerster geen uitlegging geeft die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan;
Dat het arrest voor het overige, aangezien eiseres in haar conclusie heeft erkend dat de vordering van verweerster in werkelijkheid ertoe strekte haar te
dwingen om met haar een overeenkomst te sluiten onder billijke en niet-discriminerende voorwaarden, evenmin het recht van verdediging van eiseres schendt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Derde middel:
Eerste onderdeel:
Overwegende dat het arrest, na te hebben vastgesteld dat de relevante markt
die is van "de toegang tot de gegevens van abonnees van vaste spraaktelefoniediensten die nauw verbonden is met de markt van de telecommunicatiediensten",
zegt dat "de inlichtingen betreffende de abonnees van [eiseres] vanuit het oogpunt van het mededingingsrecht moeten worden beschouwd als een uniek product. Die inlichtingen vormen een aparte productmarkt, aangezien er geen abonneelijst bestaat die kan worden verwisseld met die van de abonnees van [eiseres].
Het bestand van de abonnees van de door een operator aangeboden telecommunicatiediensten is niet verwisselbaar met dat van de abonnees van de telecommunicatiediensten die door een andere operator aangeboden worden op het grondgebied van dezelfde lidstaat of op het grondgebied van een andere lidstaat" en dat
"de alternatieve operatoren die in Oostenrijk actief zijn [...], geen toegang tot de
gegevens van de abonnees van [eiseres] aanbieden op de markt, aangezien zij
zich tot laatstgenoemde moeten wenden om ze te verkrijgen en bij te werken";
Dat het arrest aldus het wettelijk begrip relevante markt niet miskent en zijn
beslissing dat eiseres een machtspositie inneemt op de beschouwde markt naar
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recht verantwoordt;
Overwegende dat voor het overige, enerzijds, het arrest erop wijst dat eiseres
"aangeeft dat zij op die dag met 54 in Oostenrijk gevestigde vennootschappen 'licentieovereenkomsten' gesloten heeft die betrekking hebben op het recht om haar
abonneegegevens te gebruiken", maar dat feit niet zelf vaststelt;
Dat het anderzijds niet tegenstrijdig is te zeggen dat "via de inlichtingendienst
van Belgacom [...] een inlichting kan worden verkregen over een in Oostenrijk
gevestigde abonnee", maar dat eiseres "het aanbod van de toegang tot de inlichtingen over haar eigen abonnees monopoliseert, aangezien zij de enige is tot wie
[verweerster] zich kan wenden om ze te verkrijgen";
Overwegende ten slotte dat, aangezien eiseres in haar conclusie geen enkel
rechtsgevolg verbond aan haar bewering volgens welke verweerster toegaf de litigieuze gegevens van een andere vennootschap te hebben gekregen, het arrest
op die conclusie niet diende te antwoorden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Tweede onderdeel:
De grond van niet-ontvankelijkheid, door verweerster tegen het onderdeel aangevoerd en hieruit afgeleid dat het niet aangeeft waarom het algemeen beginsel
van het gemeenschapsrecht betreffende de eerbiediging van de rechtszekerheid
door het arrest is miskend;
Overwegende dat het onderdeel preciseert waarom het beginsel van de rechtszekerheid is miskend;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
De gegrondheid van dit onderdeel:
Overwegende dat artikel 249, derde lid van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap bepaalt dat een richtlijn verbindend is ten aanzien van te
bereiken resultaat voor elke lidstaat waarvoor zij bestemd is, doch aan de nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen te kiezen;
Dat volgens een vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen, het beginsel van de rechtszekerheid zich ertegen verzet dat
richtlijnen verplichtingen kunnen inhouden voor privé-personen; dat de bepalingen van een richtlijn voor laatstgenoemden enkel rechten kunnen inhouden;
Overwegende dat het arrest zegt dat eiseres "aan [verweerster] een aanbod
moet doen betreffende de voorwaarden die zij stelt voor de beschikbaarstelling
van haar abonneelijst, met dien verstande dat, naar het vereiste van richtlijn
[98/10/EG van het Parlement en de Raad van 26 februari 1998 inzake de toepassing van Open Network Provision (ONP) op spraaktelefonie en inzake de universele telecommunicatiedienst in een door concurrentie gekenmerkt klimaat], die
voorwaarden kostengeoriënteerd moeten zijn"; dat het vervolgens eiseres beveelt
haar aanbod van toegang mede te delen binnen de termijn die het preciseert en de
heropening van het debat beveelt "teneinde de partijen de gelegenheid te geven
zich uit te laten over het billijk, niet-discriminerend en kostengeoriënteerd karakter van het aanbod van beschikbaarstelling, dat aldus beperkt wordt tot de verstrekking van de abonneegegevens van [eiseres]";
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Overwegende dat het arrest, daar het eiseres de verplichting oplegt een billijk,
niet-discriminerend en kostgeoriënteerd aanbod te doen, terwijl die voorwaarden
enkel gegrond zijn op de Europese richtlijn, artikel 249 van het EG-Verdrag
schendt en het in het middel vermelde algemeen beginsel van gemeenschapsrecht miskent;
Dat het onderdeel gegrond is;
De overige grieven:
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het derde onderdeel
van het derde middel dat niet kan leiden tot ruimere cassatie;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het besreden arrest, in zoverre het eiseres beveelt om haar aanbod
van toegang mede te delen aan verweerster binnen een termijn van één maand te
rekenen van de betekening van de beslissing, en haar de verplichting oplegt om
in dat aanbod te preciseren op welke grondslag de voorgestelde prijzen worden
berekend, een en ander op straffe van een dwangsom van 100.000 euro ingeval
van niet-naleving van die termijn, en beveelt de heropening van het debat teneinde de partijen de gelegenheid te geven zich uit te laten over het billijk, niet-discriminerend en kostengeoriënteerd karakter van het aanbod van beschikbaarstelling van de abonneegegevens van eiseres;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiseres in de helft van de kosten en houdt het resterende gedeelte
aan voor uitspraak daaromtrent door de feitenrechter;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
23 juni 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaten: mrs. Simont en Wouters.

Nr. 372
1° KAMER - 23 juni 2005

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT BESTUURSOVERHEID - SCHENDING VAN DE GRONDWETTELIJKE OF WETTELIJKE REGELS ONOVERKOMELIJKE DWALING – GEVOLG.
De onoverkomelijke dwaling ontslaat een bestuursoverheid van haar aansprakelijkheid
wanneer zij door haar daad grondwettelijke of wettelijke regels schendt waarbij haar de
verplichting wordt opgelegd niets te doen of op een bepaalde wijze wel iets te doen 1.
(Artt. 1147, 1148 en 1382 B.W.)
1 Cass., 13 mei 1982, A.R. 6434, A.C. 1981-1982, nr. 547; zie Cass., 25 okt. 2004, A.R. S.03.0072.F,
www.cass.be, en de andersluidende concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ.
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(OUTDOOR CENTRE b.v.b.a. e.a. T. WAALS GEWEST)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0160.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 8 december 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. Cassatiemiddel
De eiseressen voeren een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- het artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1147 en 1148 van het Burgerlijk Wetboek waarin het algemeen rechtsbeginsel is neergelegd volgens hetwelk de dwaling een rechtvaardigings-grond is wanneer
zij onoverkomelijk is;
- de artikelen 23, 24, 26 en 1039 van het Gerechtelijk Wetboek;
- het artikel 52 van het Waals Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium, gecodificeerd door het besluit van de Waalse Executieve van 14 mei 1984 tot
codificatie van de wetgevende en verordenende bepalingen betreffende stedenbouw en
ruimtelijke ordening, zoals het van kracht was op het ogenblik van de feiten.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest beslist dat [verweerster] geen fout heeft begaan waarvoor zij aansprakelijk zou zijn ten aanzien van de eiseressen, door op 12 mei 1992 de onmiddellijke
stillegging van de werkzaamheden te bevelen op het terrein te Rompré, door de verzegeling te gelasten en deze te handhaven tot 9 juni 1995. Het beslist aldus op de volgende
gronden:
"(...) terecht beroept [verweerster] zich op onoverkomelijke dwaling, aangezien in het
cassatiearrest [van 13 april 1995] uitspraak werd gedaan over de interpretatie die met
name diende te worden gegeven aan artikel 40ter van het Waalse Wetboek en aan de stelling van de impliciete opheffing terwijl vóór dat arrest, wat [verweerster] betreft, de
rechtsleer en de rechtspraak het omgekeerde standpunt aanhingen, namelijk dat de bepalingen van het lagere plan en die van het latere hogere plan naast elkaar bestonden;
de ministeriële circulaire van 20 april 1983, die dagtekent van voor het decreet van de
raad van het Waalse Gewest van 4 juli 1985, doet hier niet ter zake;
overeenkomstig artikel 26 van het Gerechtelijk Wetboek blijft het gezag van het rechterlijk gewijsde bestaan zolang de beslissing niet ongedaan is gemaakt;
bijgevolg kan aan [verweerster] niet worden verweten dat zij de ontzegeling niet heeft
verricht vóór 13 april 1995, dag van de vernietiging van het arrest van 13 augustus 1992
waarbij de beschikking van 2 juli 1992 werd bevestigd;
het feit dat verweerster geen gevolg heeft gegeven aan de aanmaning van 8 maart 1993
die de raadsman van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Outdoor
gebaseerd heeft op het arrest dat de Raad van State op 30 september 1992 in een andere
zaak (Waals Gewest/Lanajo) gewezen heeft, bewijst niet dat zij een fout heeft begaan,
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daar zij, gelet op het bestaan van de controverse, de kritiek op dat arrest van de Raad van
State en het arrest van 13 augustus 1992 van het hof [van beroep], redelijkerwijs heeft gewacht op de beslissing over het cassatieberoep in deze zaak;
op 9 juni 1995 heeft [verweerster] het bevel om de werkzaamheden stil te leggen opgeheven".
Grieven
Artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat elke daad van de mens, waardoor
aan een ander schade wordt veroorzaakt, degene door wiens schuld de schade is ontstaan,
verplicht deze te vergoeden.
Volgens een vaste rechtspraak van het Hof die eensgezind werd aangenomen door de
rechtsleer, "begaat de bestuursoverheid, behoudens onoverkomelijke dwaling of enige andere oorzaak van vrijstelling van aansprakelijkheid, een fout wanneer zij een verordening
vaststelt of goedkeurt waarin zij grondwettelijke of wettelijke regels schendt, die haar
voorschrijven niets te doen of op een bepaalde wijze wel iets te doen, zodat zij burgerrechtelijk aansprakelijk is als die fout schade veroorzaakt"
Bijgevolg, wanneer een bestuurlijke akte niet in overeenstemming is met een hogere
rechtsregel, waarvan de correcte uitlegging is vastgelegd in een beslissing met kracht van
gewijsde, begaat de overheid door de niet conforme akte vast te stellen of goed te keuren
een fout, behoudens het geval van onoverkomelijke dwaling.
1. Eerste onderdeel
De meeste rechtsleer en rechtspraak geven een zeer strikte interpretatie aan het begrip
onoverkomelijke dwaling. De dwaling van het bestuur wordt enkel onoverkomelijk geacht
wanneer zij volgt uit een gebeurtenis die niet te voorzien of hoogst onwaarschijnlijk was
op het ogenblik dat de akte werd vastgesteld.
In casu geeft het bestreden arrest, althans impliciet, toe dat [verweerster] een dwaling
heeft begaan door een negatief advies uit te brengen over de oorspronkelijke aanvraag van
een bouwvergunning, door de onmiddellijke stillegging van de begonnen verbouwingswerkzaamheden te bevelen en door geen gevolg te geven aan de door de eiseressen aan
haar gerichte aanmaning om het bevel tot stillegging van de werkzaamheden op te heffen.
Het arrest miskent aldus de vroegere leer van de impliciete opheffing van het vroegere bijzonder plan van aanleg, welke leer door het Hof van Cassatie bevestigd was in het arrest
van 13 april 1995.
Het bestreden arrest zegt dat "het feit dat [verweerster] geen gevolg heeft gegeven aan
de aanmaning van 8 maart 1993 die de raadsman van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Outdoor gebaseerd heeft op het arrest dat de Raad van State op
30 september 1992 in een andere zaak (Waals Gewest/Lanajo) gewezen heeft, niet bewijst
dat zij een fout heeft begaan, daar zij, gelet op het bestaan van de controverse, de kritiek
op dat arrest van de Raad van State en het arrest van 13 augustus 1992 van het hof [van
beroep], redelijkerwijs heeft gewacht op de beslissing over het cassatieberoep in deze
zaak".
Het door de Raad van State op 30 september 1992 gewezen arrest zette een punt achter
de controverse die bestond over de vraag of de voorschriften van een bijzonder plan van
aanleg rechtsgeldig zijn wanneer ze in strijd zijn met die van een later gewestplan. Het besliste aldus in de volgende bewoordingen:
"Een bijzonder plan van aanleg dat aan een gewestplan voorafgaat, blijft slechts van
kracht, in zoverre het verenigbaar is met laatstgenoemd plan. In geval van onverenigbaarheid met het gewestplan, wordt het bijzonder plan impliciet opgeheven, zelfs in het Waalse Gewest".
De kritiek van de rechtsleer op dat arrest stelde geenszins de voorkeur ter discussie die
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het hoge administratieve rechtscollege aan de dag legde voor de leer van de impliciete opheffing van het vroegere bijzonder plan van aanleg. Die kritiek beperkte zich ertoe de enkele praktische moeilijkheden te onderstrepen waartoe die oplossing onvermijdelijk aanleiding zou geven.
Het arrest van het Hof van Beroep te Luik van 13 augustus 1992 heeft toepassing gemaakt van de stelling dat strijdige plannen naast elkaar bestaan. Die stelling is echter enkele maanden later door de Raad van State definitief verworpen.
Bovendien heeft dat arrest slechts een beperkt gezag van gewijsde, daar het is gewezen
op het hoger beroep tegen een beschikking in kort geding.
Daaruit volgt dat het hof van beroep niet zonder de in het middel vermelde bepalingen
te schenden, het bestaan van een onoverkomelijke dwaling waardoor [verweerster] ontslagen was van alle aansprakelijkheid ten aanzien van de eiseressen, heeft kunnen verantwoorden door het bestaan van de controverse, de kritiek op het arrest van 30 september
1992 van de Raad van State en het arrest van 13 augustus 1992 van het Hof van Beroep te
Luik.
...

IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel:
Overwegende dat, wanneer een bestuursoverheid door haar daad de grondwettelijke of wettelijke regels schendt die haar voorschrijven niets te doen of op een
bepaalde wijze wel iets te doen, zij voor die daad niet aansprakelijk is indien de
dwaling waarin zij verkeert onoverkomelijk is;
Overwegende dat het arrest erop wijst dat er over de strekking van artikel 40ter
van het Waals wetboek van ruimtelijke ordening, stedebouw en patrimonium een
controverse bestond die door het arrest van het Hof van 13 april 1995 is beslecht,
dat het hof van beroep in een arrest van 13 augustus 1992 waarbij de bestreden
beschikking van 2 juli 1992 werd bevestigd, aan die bepaling een andere uitlegging had gegeven dan het Hof in 1995 en dat een arrest dat de Raad van State op
30 september 1992 in een andere zaak gewezen had en waarin die bepaling op
dezelfde wijze was uitgelegd als door het Hof, het voorwerp vormde van kritiek;
Dat het bestreden arrest uit die omstandigheden wettig het bestaan heeft kunnen afleiden van een onoverkomelijke dwaling die verweerster ontsloeg van haar
aansprakelijkheid;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.
23 juni 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Gérard en Simont.
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Nr. 373
1° KAMER - 24 juni 2005

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — SANCTIES.
VERHOGINGEN. ADMINISTRATIEVE BOETEN. STRAFFEN - BELASTINGVERHOGING - KWIJTSCHELDING
DOOR DE MINISTER VAN FINANCIËN – DRAAGWIJDTE.
De gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van een belastingverhoging door de minister van
Financiën is een gunstmaatregel waardoor het fiscaal bestuur afziet van de uitvoering
van de opgelegde belastingverhoging en van de erop verschuldigde intresten, die
evenwel niet leidt tot een vermindering van de verschuldigde inkomstenbelasting en van
de erop betrekking hebbende interest. (Art. 9 R.B. 18 maart 1831; Art. 415, §1, eerste lid,
3° W.I.B. 1992)
(BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën T. P. e.a.)

ARREST

(A.R. C.02.0433.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 december 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Feiten
De feiten kunnen op grond van de stukken waarop het hof vermag acht te
slaan, als volgt worden samengevat:
1) de verweerders werden in 1991 belast voor een bedrag van 4.162.132 BEF
voor het aanslagjaar 1989 (artikelnummer: 1730841);
2) aan de verweerders werden, in toepassing van artikel 415, eerste lid, sub 3
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), met terugwerkende kracht
vanaf 1 juli 1990 nalatigheidintresten ten bedrage van 1.048.896 BEF aangerekend op de belastingen verschuldigd voor aanslagjaar 1989;
3) de bedoelde intresten werden onder meer aangerekend ingevolge de toegepaste belastingverhoging;
4) de gewestelijke directeur deed op 10 maart 1994 uitspraak over een bezwaarschrift tegen de aanslag waarbij de betwiste aanslag gedeeltelijk werd ontheven ten belope van 519.727 BEF en de belastingverhoging herleid;
5) bij beslissing van de minister van Financiën van 12 mei 1995, getroffen in
toepassing van artikel 9 van het besluit van de Regent van 18 maart 1831, werd
kwijtschelding verleend van de opgelegde belastingverhoging ten bedrage van 50
pct.;
6) bij beslissing van de gewestelijke directeur te Hasselt van 13 september
1995, getroffen in uitvoering van de ministeriële beslissing van 12 mei 1995,
werd de ontheffing van de aanslag met artikelnummer 173084 bevolen ten bedrage van de som van 733.043 BEF, zijnde de aangerekende belastingverhoging, die
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reeds bij directoriale beslissing van 10 maart 1994 ten bedrage van 86.647 BEF
werd ontheven;
De verweerders vorderen de volledig betaalde interest terug.
IV. Middel
Eiser stelt in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- het besluit van de minister van Financiën, van 12 mei 1995, waarbij aan de verweerders kwijtschelding wordt verleend van de belastingverhoging, ten bedrage van 50 pct.,
opgenomen in de aanslag artikel 1730841, aanslagjaar 1989, te Sint-Truiden;
- artikel 415, §1, aanhef van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), in de
tekst zoals gewijzigd bij de wet van 28 december 1992;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, wijzigende de uitspraak van de eerste rechter en opnieuw recht
doende, verklaart de vordering van de verweerders gegrond en veroordeelt eiser aan de
verweerders te betalen de som van 1.048.896 BEF, te vermeerderen met gerechtelijke intresten en kosten, na ten gronde het volgende te hebben overwogen:
"(...) dat uit de gegevens van het administratief dossier blijkt dat de kwestieuze intresten, in toepassing van art. 415, §1 W.I.B. 92, werden in rekening gebracht, ingevolge de
ten name van (de verweerders) gevestigde aanslag artikel 1730841;
Dat deze aanslag wat de aangerekende belastingverhoging van 50 pct. betreft - zijnde
733.403 BEF - bij directoriale beslissing d.d. 13 september 1995 werd tenietgedaan en
ontheven ten bedrage van voornoemd bedrag; dat deze beslissing werd getroffen door de
gewestelijke directeur ingevolge het ministerieel besluit d.d. 12 mei 1995;
(...) dat dan ook ingevolge de directoriale beslissing d.d. 13 september 1995 de betwiste
aanslag artikel 1730841 werd tenietgedaan in de mate dat een belastingverhoging ten bedrage van 50 pct. werd opgelegd;
Dat derhalve met (de verweerders) dient vastgesteld dat ingevolge de voornoemde beslissing, de administratie over geen titel meer beschikt om de kwestieuze verhogingen op
te vorderen, en dat zij evenmin enig recht bezit om de nalatigheidintresten ten bedrage
van 1.048.896 BEF op te vorderen;
Dat ingevolge de voornoemde beslissing de opgelegde belastingverhoging onbestaande
is geworden en in genendele de toepassing van art. 415, §1 W.I.B. (92) verantwoordt;
Dat de verwijzing door (eiser) naar de bepalingen met betrekking tot het genaderecht
van de Koning in verband met opgelegde straffen te dezen geheel geen toepassing vindt;
dat inderdaad zoals (de verweerders) terecht betogen het genaderecht van de Koning betrekking heeft op de uitvoering van de opgelegde straf, terwijl in casu ontegensprekelijk
uit de bewoordingen van de directoriale beslissing blijkt dat de beweerde strafmaatregel zijnde de belastingverhoging - integraal werd tenietgedaan en dat dienvolgens de kwestieuze 'straf' onbestaande is geworden;
Dat dan ook te dezen geenszins sprake kan zijn van een gunstmaatregel met betrekking
tot de uitvoering van de straf, doch integendeel duidelijk blijkt dat de 'opgelegde strafmaatregel' ongedaan werd gemaakt door de Ministeriële en Directoriale beslissing;
(...) dat dienvolgens, ingevolge de voornoemde beslissingen, in casu de titel inhoudende
de aanrekening van de belastingverhoging ten bedrage van 50 pct. onbestaande is geworden;
Dat dan ook te dezen geen aanleiding meer bestaat tot toepassing van art. 415, §1
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W.I.B. '92, en de aangerekende intresten aan de eisers dienen terugbetaald".
Grieven
Belastingverhogingen zijn repressieve maatregelen, ingevoerd om de juiste heffing van
de belastingen te verzekeren.
Deze repressieve maatregelen kunnen krachtens artikel 9 van het Regentsbesluit van 18
maart 1831, het voorwerp uitmaken van een maatregel van kwijtschelding vanwege de
minister van Financiën.
In tegenstelling tot directoriale beslissingen, getroffen in toepassing van artikel 366 en
volgende W.I.B. 1992, waarbij geoordeeld wordt over de wettelijkheid van een toegepaste
belastingverhoging, is het ministerieel besluit houdende kwijtschelding van een belastingverhoging een loutere gunstmaatregel, waarbij de tenuitvoerlegging van de strafmaatregel
wordt opgeheven, zonder evenwel aan het principe van de sanctie zelf te tornen. Zulk besluit kan aldus gelijkgesteld worden met een in andere aangelegenheden door de Koning
verleend genadebesluit.
De draagwijdte van een gunstmaatregel kan niet verder reiken dan uit de gebruikte termen blijkt. Zij heeft uitwerking op de datum waarop zij getroffen wordt. Zij ontneemt
niets aan het feit dat deze strafmaatregel bestaan heeft, maar stelt de betrokken persoon
vrij van de uitvoering ervan in de toekomst. Behoudens wanneer dit uitdrukkelijk zou toegestaan worden, heeft zij derhalve geen retroactieve werking. Dit is dan ook het geval
voor het terzake besproken ministerieel besluit van 12 mei 1995.
Ten opzichte van de nalatigheidsintresten, die krachtens artikel 415 W.I.B. 1992, op ingekohierde belastingverhogingen verschuldigd zijn, heeft de gunstmaatregel wel tot gevolg dat op de kwijtgescholden belastingverhoging geen intrest meer voor de toekomst
kan gevorderd worden, maar ontneemt niets aan het feit dat nalatigheidintresten voordien
wel verschuldigd waren.
Het ministerieel besluit van 12 mei 1995, waarbij de besproken kwijtschelding verleend
werd, bevat geen enkele vermelding die zou wijzen op een retroactieve werking van de
toegestane gunstmaatregel. Deze intresten blijven dus wel verschuldigd voor de periode
die de kwijtschelding voorafgaat.
Uit deze ontleding blijkt ook dat de uitvoering van het besluit tot kwijtschelding, welke
met name gebeurde door het ontheffingsbericht van 13 september 1995, evenmin retroactieve kwijtschelding kan verlenen voor de intresten verschuldigd uit hoofde van de periode die de kwijtschelding voorafging. Dit bericht kan niet aangemerkt worden als een directoriale beslissing van ontheffing in de zin van artikel 375 W.I.B. 1992 (in de tekst zoals
van kracht in 1995), nu er terzake geen bezwaarschrift bestond, de directeur in deze verrichting geen eigen bevoegdheid tot beslissing uitoefende, en enkel overging tot de materiële uitvoering van de reeds toegestane kwijtschelding. Het houdt niet in dat de vermelde
aanslag zou tenietgedaan zijn in de mate dat een belastingverhoging werd opgelegd, en
spreekt geen retroactieve nietigheid uit van de vermelde aanslag.
Besluit
Hieruit volgt dat door de draagwijdte van de bij ministerieel besluit van 12 mei 1995
toegestane kwijtschelding van belastingverhoging uit te breiden tot de voor die datum verschuldigde intresten op die belastingverhoging, het arrest dit ministerieel besluit en tevens
artikel 415, §1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, in de tekst zoals in
voege na de wijziging van dit artikel bij de wet van 28 december 1992, geschonden heeft,
Of, indien dit ministerieel besluit geen wet is in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek, heeft het arrest de bewijskracht van dit ministerieel besluit geschonden
door eraan een retroactieve werking toe te kennen, die in de tekst niet is voorzien (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek),
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Hieruit volgt tevens dat, door aan het bericht van ontheffing door de directeur op 13
september 1995 aan verweerders gestuurd, de kenmerken toe te kennen van een directoriale beslissing zoals bedoeld in artikel 375 W.I.B. 1992, en te zeggen dat door deze beslissing de opgelegde belastingverhoging onbestaande is geworden, het arrest aan dit bericht
een inhoud toekent die met termen ervan onverenigbaar is (schending van de artikelen
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), en rechtsgevolgen toeschrijft die zulk
bericht niet kan hebben (schending van de overige in de aanhef van het middel aangeduide wetsbepalingen).

V. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 415, §1, eerste lid, sub 3 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 1992, nalatigheidsintrest verschuldigd is vanaf 1
juli van het tweede jaar van het aanslagjaar op alle sommen, andere dan de onroerende, roerende en bedrijfsvoorheffingen, opgenomen in kohieren die uitvoerbaar werden verklaard na 30 juni van hetzelfde jaar, wanneer de aanslag werd ingekohierd met een belastingverhoging waarvan het toe te passen percentage,
overeenkomstig de in uitvoering van artikel 444, eerste lid van het voornoemd
Wetboek vastgestelde schaal minstens 50 procent bedraagt;
Dat die maatregel, die tot gevolg heeft dat de verschuldigde belasting reeds
rente draagt voor het tijdstip van inkohiering, wil tegengaan dat de nalatige of
onwillige belastingplichtigen, aan wie een belastingverhoging van die omvang
werd opgelegd, een financieel voordeel verwerven uit de omstandigheid dat het
fiscaal bestuur moet gebruik maken van de bijzondere aanslagtermijnen om de
belasting of de aanvullende belasting in verband met de niet aangegeven inkomsten te vestigen;
Overwegende dat artikel 9 van het Regentsbesluit van 18 maart 1831 aan de
minister van Financiën de bevoegdheid toekent om kwijtschelding te verlenen
van fiscale boeten en belastingverhogingen;
Overwegende dat het ministerieel besluit dat bij toepassing van artikel 9 van
dit Regentsbesluit een kwijtschelding of vermindering van de belastingverhoging
toestaat, een gunstmaatregel is waardoor het fiscaal bestuur afziet van de uitvoering van de opgelegde belastingverhoging en van de erop verschuldigde intresten;
Dat de gehele of gedeeltelijke kwijtschelding door de minister van Financiën
van een belastingverhoging evenwel niet leidt tot een vermindering van de verschuldigde inkomstenbelasting en van de erop betrekking hebbende interest;
Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat "ingevolge de ministeriële en
directoriale beslissing duidelijk blijkt dat de opgelegde strafmaatregel ongedaan
werd gemaakt en dat dienvolgens de titel inhoudende aanrekening van de belastingverhoging ten bedrage van 50 procent onbestaande is geworden" en hieruit
afleiden dat "er te dezen geen aanleiding meer bestaat tot toepassing van artikel
415, eerste lid, sub 3° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en dat
bijgevolg de aangerekende intresten (op de verschuldigde belasting en op de opgelegde belastingverhoging) aan (verweerders) moeten terugbetaald worden"; dat
zij op die gronden eiser veroordelen om de nalatigheidsintresten ten bedrage van
1.048.896 BEF, te vermeerderen met de gerechtelijke intresten, terug te betalen
aan verweerders;
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Dat zij aldus artikel 415, §1, eerste lid, sub 3 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 schenden;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit de voorziening ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal gemaakt worden op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
24 juni 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Claeys Boúúaert.

Nr. 374
1° KAMER - 24 juni 2005

1º BESLAG — ALGEMEEN - BESLAG OP ROEREND GOED - BESLAG BUITEN DE WOONPLAATS
VAN DE SCHULDENAAR - BESLAG BIJ EEN DERDE - TOELATING VAN DE RECHTER - BOEDELS RECHTSPERSOONLIJKHEID - VERMENGING - GELDIGHEID VAN HET BESLAG.
2º RECHTSPERSOONLIJKHEID - BESLAG BUITEN DE WOONPLAATS VAN
DE SCHULDENAAR - BESLAG BIJ EEN DERDE - TOELATING VAN DE RECHTER - BOEDELS VERMENGING - GELDIGHEID VAN HET BESLAG.
1º en 2° Een beslag gelegd op de plaats waarover de schuldenaar vrij beschikt doordat die
plaats in het bezit is van een rechtspersoon die wettelijk niet onderscheiden kan worden
van de schuldenaar geldt niet als een beslag op roerend goed buiten de woonplaats van
de schuldenaar en bij een derde, waarvoor de toelating van de rechter vereist is; de
omstandigheid evenwel dat een schuldenaar en degene bij wie formeel het beslag
plaatsgrijpt hun boedels vermengen en geen respect hebben voor de wederzijdse
rechtspersoonlijkheid, volstaat niet om de afzonderlijke rechtspersoonlijkheid van degene
bij wie effectief beslag werd gelegd te negeren1. (Art. 1503, eerste lid Ger.W.; Art. 2, §4
Wetboek van vennootschappen)
(INTERNATIONAL TECHNOLOGY SERVICES AND TELECOMMUNICATION B.V.B.A. T. HURECA N.V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.03.0446.N)

I. Bestreden beslissing
1 Het O.M. concludeerde tot verwerping daar dat dit onderdeel evenmin kon aangenomen worden, op
grond dat de appèlrechters uit hun feitelijke vaststellingen en de vermenging van
rechtspersoonlijkheden wel de rechtmatigheid en regelmatigheid van het beslag konden afleiden.
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 april 2003 gewezen door
het Hof Van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 15 en 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 1389 en 1503 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 2, §4 van het Wetboek van Vennootschappen (oud artikel 2, lid 2 van het Wetboek van Koophandel, Titel IX - Handelsvennootschappen);
- artikel 8 van het Europees Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955.
Aangevochten beslissingen
1. Het bestreden arrest verklaart, bij bevestiging van de beschikking van 23 oktober
2001 van de Beslagrechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, de "vordering van (eiseres) tot nietigheid van het bewarend beslag op roerende goederen op
26.06.2001 door het ambt van (tweede verweerder) in opdracht van (eerste verweerster)
ten laste van de BVBA Belgameubel, gelegd op het adres Diepestraat 138 te Antwerpen
ontvankelijk doch ongegrond en wijzen haar ervan af" en veroordeelt eiseres tot de kosten.
Anders dan de beschikking a quo, verklaart het arrest de oorspronkelijke tegeneisen tot
het bekomen van een schadevergoeding en de tegeneisen wegens tergend en roekeloos hoger beroep gedeeltelijk gegrond en veroordeelt het eiseres tot het betalen van een schadevergoeding van 850 euro en 1.000 euro, hetzij in totaal 1.850 euro aan ieder van de beide
verweerders.
2. Bij zijn beoordeling sluit het hof van beroep zich aan bij de "oordeelkundige motivering van de eerste rechter" en maakt "deze tot de zijne, zodat deze redengeving hierbij als
herhaald moet worden beschouwd".
De eerste rechter steunde op volgende motieven:
"(...) dat zo conform artikel 1503 Gerechtelijk Wetboek de voorafgaande toelating van
de beslagrechter vereist is om bewarend beslag te leggen buiten de woonplaats de miskenning van dit voorschrift de openbare orde niet raakt en als dusdanig niet de nietigheid van
het beslag tot gevolg kan hebben;
(...) dat zo eisende partij zou kunnen aantonen dat het beslag ex artikel 1503 Gerechtelijk Wetboek ten onrechte werd gelegd dit zulks hoogstens kan leiden tot een schadevergoeding voor eisende partij;
(...) dat verwerende partij en de vrijwillig tussenkomende partij aan de hand van door
hen voorgebrachte elementen als de vaststelling gedaan door de gerechtsdeurwaarder in
zijn proces-verbaal van beslag dd. 26.6.2001 dat de vrachtwagen geparkeerd voor de winkel aan de Diepestraat ingeschreven stond op de naam van de beslagene en de foto's waaruit blijkt dat op die vrachtwagen het adres van de winkel aldaar vermeld staat, genoegzaam aantonen dat het aldaar ten laste van de BVBA Belgameubel gelegde bewarend beslag gerechtvaardigd was;
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(...) dat eisende partij geen andere relevante argumenten aanbrengt ter ondersteuning
van haar vordering tot nietigheid van het door gerechtsdeurwaarder op 26.6.2001 gelegde
bewarend beslag op roerende goederen buiten woonplaats".
3. Het bestreden arrest steunt daarenboven op volgende, eigen motieven:
"(...)dat in feite moet worden benadrukt dat uit de volgende overgelegde stukken blijkt
dat:
- eerste (verweerster) kennelijk een vordering had (heeft) op de BVBA Belgameubel,
handel in meubilair, uit een handelshuurovereenkomst betreffende een pand aan de Turnhoutsebaan 105 te Borgerhout, en waarvoor zij ter terechtzitting van 31 mei 2001 een
vonnis bekwam van de Vrederechter te Borgerhout voor een provisie van 991,57 euro
(40.000 BEF);
- de BVBA Belgameubel, met aanvankelijk dezelfde maatschappelijke zetel als huidige
(eiseres) namelijk aan de Stalingradlaan 14 te 1000 Brussel, was opgericht op 15 januari
1996 door R.A., de echtgenote van de zaakvoerder van huidige (eiseres), N.D.Y.;
- voornoemde Y. per 28 november 2000 ook aandeelhouder werd van de BVBA Belgameubel;
- dat de BVBA Belgameubel haar maatschappelijke zetel overdroeg naar de Turnhoutsebaan 105 te Borgerhout vanaf 15 mei 2001 (zie de overgelegde publicaties in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad), hetzij twee maanden vooraleer zij op 28 augustus 2001
op bekentenis zou worden failliet verklaard;
- het pand aan de Turnhoutsebaan 105 te Borgerhout echter reeds sinds 10 januari 1996
als haar exploitatiezetel fungeerde (HRA 341.579);
- (eiseres) werd opgericht onder de benaming SPRL Royal Meubel op 27 november
1998 met als maatschappelijk doel onder meer de verkoop van meubelen;
- Royal Meubel per 16 juli 1999 haar maatschappelijke benaming veranderde in
I.T.S.T. en haar maatschappelijk doel in allerhande bezigheden in de telecommunicatie/teleboetiek en soortgelijken, terwijl per 1 januari 2001 N.D.Y. hoofdaandeelhouder werd;
- Per 5 april 2001 het maatschappelijk doel van ITST werd uitgebreid naar kleinhandel
in meubelen, en met exploitatiezetel aan de Diepestraat 138 te Antwerpen (HRA 343.821)
en met als handelsbenaming Meubelen Royal;
- Uit het beslagexploot van 26 juni 2001 blijkt dat ook nog in de Diepestraat een bestelwagen Renault met nummerplaat FJV 136 werd in beslag genomen, voertuig dat was ingeschreven op naam van Belgameubel, terwijl blijkens de overgelegde foto's het opschrift
op het voertuig vermeldde "Meubelen Royal, Diepestraat, 2060 Antwerpen';
(...) dat hier inderdaad een bewarend roerend 'beslag bij een derde' werd gelegd, namelijk een beslag op een andere plaats dan die waar de schuldenaar officieel blijkens het
handelsregister is ingeschreven;
(...) dat hier enkel moet worden benadrukt dat het eigenmachtig optreden van de instrumenterende gerechtsdeurwaarder, ttz. zonder voorafgaande machtiging van de beslagrechter, te dezen gerechtvaardigd is doordat de schuldenaar van eerste (verweerder), de BVBA
Belgameubel, kennelijk meubelen 'verhuisde' naar een andere winkel aan het beslagadres,
nadat zij haar betalingsbeloften niet nakwam;
Dat Belgameubel failliet werd verklaard op 28 augustus 2001;
Dat aldus, wanneer, zoals blijkt uit wat voorafgaat, (eiseres) en Belgameubel zelf het
onderscheid in hun rechtspersoonlijkheid niet respecteren en hun goederen feitelijk vermengen, derden die onderscheiden rechtspersoonlijkheid ook niet te respecteren hebben;
(...) dat bijgevolg rechtmatig en regelmatig bewarend beslag werd gelegd, zodat de onderscheiden vorderingen in hoger beroep, met inbegrip van de vordering tot schadeloos-
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stelling, als ongegrond moeten worden afgewezen".
Grieven
(...)
3. Derde onderdeel
Schending van artikel 149 van de Grondwet en van artikel 2, §4 van het Wetboek van
Vennootschappen.
3.1. Het bestreden arrest oordeelt dat het beslag "rechtmatig en regelmatig" werd gelegd. Het steunt dit besluit op de overweging dat het "eigenmachtig optreden" van de gerechtsdeurwaarder, "t.t.z. zonder voorafgaande machtiging van de beslagrechter, te dezen
gerechtvaardigd is doordat de schuldenaar van eerste (verweerster), de BVBA Belgameubel, kennelijk meubelen 'verhuisde' naar een andere winkel aan het beslagadres, nadat zij
haar betalingsbeloften niet nakwam" en dat "aldus, wanneer, zoals blijkt uit wat voorafgaat, (eiseres) en Belgameubel zelf het onderscheid in hun rechtspersoonlijkheid niet respecteren en hun goederen feitelijk vermengen, derden die onderscheiden rechtspersoonlijkheid ook niet te respecteren hebben".
De beschikking a quo (pagina 4, alinea 6) oordeelt anderzijds eveneens dat de verweerders "genoegzaam aantonen dat het aldaar (d.i. de winkel aan de Diepestraat) ten laste van
de BVBA Belgameubel gelegde bewarend beslag gerechtvaardigd was". Volgens de beschikking hadden de verweerders dit "genoegzaam aangetoond aan de hand van door hen
voorgebrachte elementen als de vaststelling gedaan door de gerechtsdeurwaarder in zijn
proces-verbaal van beslag van 26 juni 2001 dat de vrachtwagen geparkeerd voor de winkel aan de Diepestraat ingeschreven stond op de naam van de beslagene en de foto's waaruit blijkt dat op die vrachtwagen het adres van de winkel aldaar vermeld staat".
3.2. Het oordeel van het hof van beroep dat de onderscheiden rechtspersoonlijkheid van
eiseres door de verweerders niet diende erkend te worden nu eiseres en Belgameubel zelf
dit onderscheid niet respecteerden en hun goederen feitelijk vermengden, kon niet wettig
worden afgeleid uit de in het arrest (en de beschikking a quo) vermelde feiten: de eigen
rechtspersoonlijkheid die krachtens het door eiseres in beroepsconclusies ingeroepen artikel 2, §4 van het Wetboek van Vennootschappen (artikel 2, lid 2 van het (oud) Wetboek
van Koophandel, Titel IX - Handelsvennootschappen) aan eiseres was toegekend, kon
door het arrest op grond van vermelde elementen niet wettig, dit is zonder schending van
bedoeld artikel 2, §4 van het Wetboek van de Vennootschappen (oud artikel 2, tweede lid
van het Wetboek van Koophandel, Titel IX - Handelsvennootschappen) worden terzijde
gesteld.
3.3 Minstens is het arrest op dit punt niet regelmatig gemotiveerd bij gebrek aan antwoord op de conclusie waarin was aangevoerd waarom er geen reden was om de "rechtspersoonlijkheid te doorbreken" en aan te nemen dat er een vermenging van goederen zou
zijn tussen Belgameubel en eiseres.
Eiseres liet in dit verband o.m. gelden:
- dat het "afzonderlijke rechtspersonen" (betrof) "die geen enkele juridisch relevante
band hebben met elkaar, noch via aandeelhoudersstructuren, noch via hun organen van
bestuur";
- dat de bewering van het louter "verplaatsen" van goederen van Belgameubel - in het
arrest voorgesteld als een "kennelijk verhuizen van meubelen" "naar een andere winkel" een "gratuite bewering" was die geenszins beantwoordde aan de realiteit zoals uitvoerig
beschreven in de beroepsconclusie;
- het louter feit dat een wagen met opschrift Meubelen Royal ingeschreven was op
naam van Belgameubel en gebruikt werd door eiseres geenszins het besluit van vermenging van boedels toeliet;
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- uit de door eiseres overgelegde boekhoudkundige en commerciële stukken bleek dat
zij effectief eigenaar was van de goederen waarop beslag werd gelegd en die immers door
haar werden besteld, aan haar werden geleverd en dienden voor de exploitatie van haar
handelsactiviteit;
- dat eiseres zich in die omstandigheden terecht kon beroepen op het vermoeden van artikel 2279 B.W. zodat het aan verweerders toekwam te bewijzen dat de BVBA Belgameubel eigenaar was van de goederen.
Het arrest dat aldus het gerechtvaardigd karakter van het beslag steunt op een beweerde
"vermenging van boedels" en het feit dat Belgameubel de kwestieuze goederen louter zou
verplaatst ("verhuisd") hebben naar een andere winkel, zonder te antwoorden op de bovenvermelde omstandige kritiek op deze stelling en op de middelen tot staving van de
door eiseres verdedigde eigen rechtspersoonlijkheid, zonder boedelvermenging, en haar,
door verweerders niet weerlegd, eigendomsrecht op de in beslag genomen goederen, is
niet regelmatig gemotiveerd en schendt derhalve artikel 149 van de Grondwet.
In zover de beschikking a quo (waarvan de motivering door het arrest wordt overgenomen) het beslag gerechtvaardigd acht op grond van de "door (verweerders) voorgebrachte
elementen (...)"is het arrest door een bijkomend motiveringsgebrek aangetast (schending
van artikel 149 van de Grondwet) nu deze overweging dermate vaag is dat zij het Hof niet
toelaat zijn wettigheidscontrole uit te oefenen.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Derde onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 1503, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, het beslag op roerend goed kan gedaan worden, met toelating van de rechter, buiten de woonplaats van de schuldenaar en bij een derde;
Dat een beslag gelegd op de plaats waarover de schuldenaar vrij beschikt doordat die plaats in het bezit is van een rechtspersoon die wettelijk niet onderscheiden kan worden van de schuldenaar niet geldt als een beslag buiten de woonplaats van de schuldenaar en bij een derde, in de zin van voormelde wetsbepaling;
Dat de omstandigheid dat een schuldenaar en degene bij wie formeel het beslag plaats grijpt hun boedels vermengen en geen respect hebben voor de wederzijdse rechtspersoonlijkheid, niet volstaat om de afzonderlijke rechtspersoonlijkheid van degene bij wie effectief beslag werd gelegd te negeren;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat het beslag gelegd werd niet
bij de debiteur, de BVBA Belgameubel, maar wel bij eiseres, en dat aldus formeel bij een derde beslag gelegd werd;
Dat zij evenwel oordelen dat een formele machtiging om bij de derde beslag te
leggen niet vereist was omdat eiseres en de BVBA Belgameubel het onderscheid
in hun rechtspersoonlijkheid niet respecteren en hun goederen feitelijk vermengen;
Dat hun oordeel dat geen rechterlijke toelating vereist was voor het beslag ten
huize van eiseres noodzakelijk hierop rust;
Overwegende dat de appèlrechters niet zonder schending van de in het onder-
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deel aangewezen wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
vermochten te beslissen dat de vermenging van de boedels tot gevolg had dat het
beslag gelegd in de Diepestraat in Antwerpen geen toelating behoefde om reden
dat met de rechtspersoonlijkheid van eiseres geen rekening moest worden gehouden;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
24 juni 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Stassijns – Andersluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.De Gryse en Geinger.

Nr. 375
1° KAMER - 24 juni 2005

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - BESLISSING INZAKE
BEVOEGDHEID - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID - HOGER BEROEP TEGEN EINDVONNIS –
DRAAGWIJDTE.
2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — SOCIALE ZAKEN (BIJZONDERE REGELS)
- ARBEIDSHOF - VERVANGING VAN WERKENDE OF PLAATSVERVANGENDE RAADSHEREN - AFWIJKING
VAN DE REGELS BETREFFENDE DE SAMENSTELLING VAN DE KAMERS.
1º Hoger beroep tegen het vonnis waarbij de rechter zich bevoegd of onbevoegd verklaart
is slechts mogelijk nadat de rechter die zich bevoegd heeft verklaard of de als bevoegd
aangewezen rechter een eindvonnis heeft gewezen over de ontvankelijkheid of de
gegrondheid1. De rechter die de vordering ontvankelijk verklaart maar zich vervolgens
onbevoegd verklaart en de zaak verwijst naar een andere rechter beperkt zich niet tot
een beslissing over zijn bevoegdheid.
2º De artikelen 200 juncto 216, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek bieden de
mogelijkheid om openstaande plaatsen van werkend of plaatsvervangend raadsheer in
sociale zaken voorlopig te bezetten, en dit, gebeurlijk zonder inachtneming van de
bijzondere samenstelling van de kamers, zoals bepaald in artikel 104 van hetzelfde
wetboek. Aldus is het mogelijk een raadsheer in sociale zaken benoemd als zelfstandige
aan te wijzen om zitting te houden in de plaats van een raadsheer in sociale zaken
benoemd als werkgever2. (Artt. 81, 104, tweede lid, 200 en 216 Ger.W.)
1 Cass., 13 feb. 2003, A.R. C.00.0411.N, nr. 103.
2 Wat het eerste onderdeel van het eerste middel betreft, was het openbaar ministerie van oordeel dat
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ARREST

(A.R. S.04.0150.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 april 2004 gewezen door
het Arbeidshof te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1050, tweede lid, 1055 en 1068, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
In het bestreden arrest verklaart het arbeidshof, recht sprekende over de vordering van
verweerder, het hoger beroep van verweerder ontvankelijk op grond van de volgende motieven:
"1. Over de ontvankelijkheid van het hoger beroep.
Het hoger beroep werd tijdig en regelmatig naar de vorm ingesteld. Het is ontvankelijk"
(blz. 1, laatste alinea, van het bestreden arrest).
Het arbeidshof beslist eveneens dat, aangezien verweerder door een arbeidsovereenkomst verbonden was met eiseres, de arbeidsgerechten wel degelijk bevoegd zijn (blz. 12,
tweede alinea, van het bestreden arrest).
Het arbeidshof trekt de zaak aan zich "voor wat betreft de vordering van (verweerder)
met betrekking tot de opzeggingsvergoeding, het achterstallig loon voor juli 2000, de kostenvergoeding, het saldo groepsverzekering, het vakantiegeld 1999 en 2001-2002, de pro
rata bonus 2001" (blz. 13, midden, en blz. 12, derde alinea, van het bestreden arrest).
Grieven
1.1 Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 1050, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek kan in alle zaken hoger beroep worden ingesteld zodra het vonnis is uitgesproken, zelfs al is dit een beslissing
alvorens recht te doen of een verstekvonnis.
Artikel 1050, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt evenwel dat tegen een
beslissing inzake bevoegdheid slechts hoger beroep kan worden ingesteld samen met het
hoger beroep tegen het eindvonnis.
Overeenkomstig artikel 1055 van het Gerechtelijk Wetboek kan tegen ieder vonnis alvorens recht te doen of tegen ieder vonnis inzake bevoegdheid, zelfs al is het zonder voorbehoud ten uitvoer gelegd, hoger beroep worden ingesteld tegelijkertijd als tegen het eindvonnis.
de rechter die de vordering zonder meer "ontvangt" doch geen enkele beslissing neemt behoudens de
onbevoegdheidverklaring en de verwijzing naar de als bevoegd aangewezen rechter, zich wel beperkt
tot een beslissing over zijn bevoegdheid. De rechter die zich onbevoegd verklaart kan immers
bezwaarlijk enige andere beslissing nemen, ook niet over de ontvankelijkheid van de vordering.
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Uit de wetsgeschiedenis van de wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, waarbij in voormeld artikel 1050 een tweede lid werd ingevoegd en voormeld artikel 1055 werd gewijzigd, blijkt dat een eindvonnis in de zin van die wetsbepalingen een vonnis is inzake de ontvankelijkheid of de gegrondheid, uitgesproken door de
rechter die zich bevoegd heeft verklaard, dan wel door de als bevoegd aangewezen rechter.
Er staat dan ook niet onmiddellijk hoger beroep open tegen het vonnis waarbij de aangesproken rechter zich onbevoegd verklaart en de zaak verwijst naar de volgens hem bevoegde rechter. Dergelijk hoger beroep is slechts mogelijk nadat de als bevoegd aangewezen rechter een eindvonnis heeft gewezen over de ontvankelijkheid of de gegrondheid.
2. De beslissing waarmee de Arbeidsrechtbank te Brugge zich in zijn in eerste aanleg
gewezen vonnis van 3 december 2001 onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de
vordering en de zaak verwijst naar de volgens haar bevoegde rechtbank, zijnde de Rechtbank van Koophandel te Brugge, is een beslissing inzake bevoegdheid.
Verweerder tekende bij verzoekschrift dat hij op 6 februari 2002 neerlegde ter griffie
van het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge, hoger beroep aan tegen het voornoemde
vonnis.
Uit de stukken waarop uw Hof acht mag slaan, blijkt niet en het arbeidshof stelt in het
bestreden arrest niet vast dat de Rechtbank van Koophandel te Brugge, die als bevoegde
rechter werd aangewezen, een vonnis wees over de ontvankelijkheid of de gegrondheid
van de vordering van de verweerder en in ieder geval is het hoger beroep van verweerder
maar aangetekend tegen één vonnis, met name het vonnis van de Arbeidsrechtbank te
Brugge van 3 december 2001 waarin die rechtbank zich onbevoegd verklaarde om kennis
te nemen van de vordering.
Aangezien de Rechtbank van Koophandel te Brugge, zijnde de als bevoegd aangewezen rechtbank, op 6 februari 2002 geen eindvonnis in de zin van artikel 1050, tweede lid
van het Gerechtelijk Wetboek had gewezen, kon verweerder op dat ogenblik geen ontvankelijk hoger beroep instellen tegen het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Brugge van 3
december 2001 waarin die rechtbank zich onbevoegd verklaarde om kennis te nemen van
de vordering.
Door het hoger beroep van verweerder tegen het vonnis van de Arbeidsrechtbank te
Brugge van 3 december 2001 waarbij die rechtbank zich onbevoegd verklaarde en de zaak
verwees naar de Rechtbank van Koophandel te Brugge, ontvankelijk te verklaren, schendt
het arbeidshof de artikelen 1050, tweede lid en 1055 van het Gerechtelijk Wetboek.
Het arbeidshof beslist niet wettig dat het hoger beroep van verweerder tegen het vonnis
van de Arbeidsrechtbank te Brugge van 3 december 2001 waarbij die rechtbank zich onbevoegd verklaarde en de zaak verwees naar de Rechtbank van Koophandel te Brugge,
ontvankelijk is (schending van de artikelen 1050, tweede lid en 1055 van het Gerechtelijk
Wetboek).
1.2 Tweede onderdeel
Het arbeidshof trekt de zaak aan zich "voor wat betreft de vordering van (verweerder)
met betrekking tot de opzeggingsvergoeding, het achterstallig loon voor juli 2000, de kostenvergoeding, het saldo groepsverzekering, het vakantiegeld 1999 en 2001-2002, de pro
rata bonus 2001" (blz. 13, midden en blz. 12, derde alinea, van het bestreden arrest).
Artikel 1068, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het geschil zelf aanhangig
maakt bij de rechter in hoger beroep.
Enkel een ontvankelijk hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens
recht te doen maakt evenwel het geschil zelf aanhangig bij de rechter in hoger beroep.
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Aangezien het arbeidshof, zoals uiteengezet in het eerste onderdeel, niet wettig het hoger
beroep van verweerder ontvankelijk verklaart, kan het ook niet wettig de zaak aan zich
trekken. Door dit toch te doen, schendt het arbeidshof dan ook artikel 1068, eerste lid van
het Gerechtelijk Wetboek.
Het arbeidshof trekt niet wettig de zaak aan zich (schending van alle in de aanhef van
het middel vermelde bepalingen).
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 104, eerste en tweede lid, 200 en 216, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek;
- voor zoveel als nodig, de artikelen 81, 578, 1°, 607, 779, eerste lid en 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest van 27 april 2004 werd gewezen door de zevende kamer van het
Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge, samengesteld uit:
"E.D., raadsheer in het Arbeidshof, voorzitter; A.D., raadsheer in sociale zaken, benoemd als zelfstandige (artikel 200 van het Gerechtelijk Wetboek); G.D., raadsheer in sociale zaken, benoemd als werknemer-bediende" (blz. 13, laatste alinea, van het bestreden
arrest).
Grieven
1. De arbeidsrechtbank neemt overeenkomstig artikel 578, 1° van het Gerechtelijk Wetboek kennis van geschillen inzake arbeidsovereenkomsten met inbegrip van die welke betrekking hebben op schending van het fabrieksgeheim gedurende die overeenkomst.
Overeenkomstig artikel 607 van het Gerechtelijk Wetboek neemt het arbeidshof kennis
van het hoger beroep tegen beslissingen in eerste aanleg van de arbeidsrechtbanken.
Krachtens artikel 779, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, dat in beroep toepasselijk is ingevolge artikel 1042 van hetzelfde wetboek, kan het vonnis enkel gewezen worden door het voorgeschreven aantal rechters.
Het arbeidshof bestaat, krachtens artikel 104, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek,
uit kamers die zitting houden met een raadsheer in het arbeidshof en, naar gelang van het
geval, met twee of vier raadsheren in sociale zaken.
Artikel 104, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de kamers van het arbeidshof die kennis nemen van hoger beroep tegen een vonnis betreffende de aangelegenheden bedoeld in artikel 578, 1°, 2°, 3° en 7°, buiten de voorzitter, uit een raadsheer in sociale zaken benoemd als werkgever en een raadsheer in sociale zaken benoemd als werknemer-arbeider of als werknemer-bediende, naar gelang van de hoedanigheid van de betrokken werknemer, bestaan.
Krachtens artikel 216, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek is artikel 200 van het
voornoemde wetboek van toepassing op de werkende en de plaatsvervangende raadsheren
in sociale zaken.
Artikel 200 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat wanneer openstaande plaatsen
van werkend of plaatsvervangend rechter in sociale zaken niet tijdig zijn kunnen begeven
worden en wanneer de voorzitter van de arbeidsrechtbank vaststelt dat die vertraging de
normale loop van het gerecht in het gedrang brengt, hij dit dan meedeelt aan de eerste
voorzitter van het arbeidshof die, na het advies van de procureur-generaal te hebben ingewonnen, onder de werkende of plaatsvervangende rechters in sociale zaken die respectievelijk door de representatieve organisaties van werkgevers, van werknemers en van zelfstandigen werden voorgedragen, diegenen aanwijst die voorlopig de openstaande plaatsen
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zullen bezetten. Die aanwijzing gebeurt zonder inachtneming van de bijzondere samenstelling van de kamers, bedoeld in artikel 81.
Op grond van artikel 200 van het Gerechtelijk Wetboek kan derhalve, wanneer openstaande plaatsen voor raadsheer in sociale zaken niet tijdig begeven zijn kunnen worden,
een andere raadsheer in sociale zaken aangewezen worden om voorlopig de openstaande
plaatsen te bezetten. Artikel 200 van het Gerechtelijk Wetboek biedt evenwel niet de mogelijkheid om bij niet-tijdige bezetting van openstaande plaatsen af te wijken van de samenstelling voorgeschreven door artikel 104, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek en
een raadsheer in sociale zaken benoemd als zelfstandige aan te wijzen om zitting te houden in de plaats van een raadsheer in sociale zaken benoemd als werkgever.
2. Aangezien het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Brugge van drie december 2001,
waartegen verweerder hoger beroep instelde bij het Arbeidshof te Gent, een vonnis uitmaakt betreffende aangelegenheden bedoeld in artikel 578, 1° van het Gerechtelijk Wetboek (en verweerder zich als een bediende beschouwde), diende de kamer van het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge, die kennis nam van het geschil, krachtens artikel 104,
tweede lid van het voornoemde wetboek samengesteld te zijn uit een voorzitter, een raadsheer in sociale zaken benoemd als werkgever en een raadsheer in sociale zaken benoemd
als werknemer (-bediende). De zevende kamer van het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge, diende aldus in deze zaak samengesteld te zijn met een raadsheer in sociale zaken benoemd als werkgever en niet met een raadsheer in sociale zaken benoemd als zelfstandige.
Uit het dossier van de rechtspleging en de vermeldingen van het bestreden arrest blijkt
dat de zaak werd behandeld en het arrest werd gewezen en uitgesproken door de zevende
kamer van het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge, samengesteld uit E.D., raadsheer in
het Arbeidshof, voorzitter, A.D., raadsheer in sociale zaken, benoemd als zelfstandige en
G.D., raadsheer in sociale zaken, benoemd als werknemer-bediende (blz. 13, laatste alinea, van het bestreden arrest).
Mevrouw A.D. werd inderdaad bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 oktober
2002 houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken, als zelfstandige,
bij de arbeidshoven en -rechtbanken, voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 1 november 2002, tot raadsheer in sociale zaken, "als zelfstandige" bij het Arbeidshof te Gent
benoemd.
Het bestreden arrest werd gewezen door een kamer van het arbeidshof die onregelmatig
was samengesteld en het is dan ook nietig. Het arbeidshof kon in die samenstelling niet
wettig oordelen over deze zaak (schending van de artikelen 104, eerste en tweede lid, 200
en 216, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, van de artikelen
81, 578, 1°, 607, 779, eerste lid en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 1050, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek in alle zaken hoger beroep kan worden ingesteld zodra het vonnis is uitgesproken zelfs al is dit een vonnis alvorens recht te doen of een verstekvonnis;
Dat evenwel, krachtens het tweede lid van hetzelfde artikel, tegen een beslissing inzake bevoegdheid slechts hoger beroep kan worden ingesteld samen met
het hoger beroep tegen het eindvonnis;
Dat, overeenkomstig artikel 1055 van ditzelfde wetboek, tegen ieder vonnis alvorens recht te doen of tegen ieder vonnis inzake bevoegdheid, zelfs al is het
zonder voorbehoud ten uitvoer gelegd, hoger beroep kan worden ingesteld tege-
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lijkertijd als tegen het eindvonnis;
Overwegende dat uit de wetsgeschiedenis van de wet van 3 augustus 1992 tot
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, waarbij voormeld artikel 1050, tweede
lid werd ingevoegd en voormeld artikel 1055 werd gewijzigd, blijkt dat een eindvonnis in de zin van deze wetsbepalingen een vonnis inzake de ontvankelijkheid
of de gegrondheid, uitgesproken door de rechter die zich bevoegd heeft verklaard
dan wel door de als bevoegd aangewezen rechter;
Dat hieruit volgt dat niet onmiddellijk hoger beroep open staat tegen het vonnis waarbij de rechter zich bevoegd of onbevoegd verklaart en dergelijk hoger
beroep slechts mogelijk is nadat de rechter die zich bevoegd heeft verklaard of
de als bevoegd aangewezen rechter een eindvonnis heeft gewezen over de ontvankelijkheid of de gegrondheid;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het vonnis van de Arbeidsrechtbank te
Brugge van 3 december 2001 de vordering van verweerder ontvankelijk heeft
verklaard en de rechter vaststelde dat de zaak niet tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank behoort en de zaak verzond naar de Rechtbank van Koophandel
te Brugge;
Dat de eerste rechter zich aldus niet beperkt heeft tot een beslissing over zijn
bevoegdheid maar zich ook heeft uitgesproken over de ontvankelijkheid van de
vordering;
Dat het arrest dat het hoger beroep van verweerder ontvankelijk verklaart,
geen van de aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel geen zelfstandige grief bevat maar is afgeleid
uit de tevergeefs aangevoerde schending van de artikelen 1050 en 1055 van het
Gerechtelijk Wetboek;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
2. Tweede middel
Overwegende dat, krachtens artikel 104, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, de kamers die kennis nemen van het hoger beroep tegen een vonnis betreffende aangelegenheden bedoeld in artikel 578, 1°, buiten de voorzitter, bestaan
uit een raadsheer in sociale zaken benoemd als werkgever en een raadsheer in sociale zaken benoemd als werknemer-arbeider of als werknemer-bediende, naargelang van de hoedanigheid van de betrokken werknemer;
Dat, krachtens artikel 200 van ditzelfde wetboek, wanneer openstaande plaatsen van werkend of plaatsvervangend rechter in sociale zaken niet tijdig kunnen
begeven worden en wanneer de voorzitter van de arbeidsrechtbank vaststelt dat
die vertraging de normale loop van het gerecht in het gedrang brengt, de voorzitter dit meedeelt aan de eerste voorzitter van het arbeidshof die, na advies van de
procureur-generaal te hebben ingewonnen, onder de werkende of plaatsvervangende rechters in sociale zaken die respectievelijk door de representatieve organisaties van werkgevers, van werknemers en van zelfstandigen werden voorgedragen, diegenen aanwijst die voorlopig de openstaande plaatsen zullen bezetten;
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dat die aanwijzing gebeurt zonder inachtneming van de bijzondere samenstelling
van de kamers, bedoeld in artikel 81;
Dat dit artikel, krachtens artikel 216 van het Gerechtelijk Wetboek, overeenkomstig van toepassing is op de werkende en plaatsvervangende raadsheren in
sociale zaken;
Dat dit artikel aldus niet alleen de mogelijkheid biedt af te wijken van de regels betreffende de samenstelling van de kamers zoals in artikel 81 voor de arbeidsrechtbanken is bepaald, maar ook voor de arbeidshoven, zoals is bepaald in
artikel 104;
Dat het middel faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
24 juni 2005 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Bourgeois – Andersluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en De Gryse.

Nr. 376
3° KAMER - 27 juni 2005

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — SOCIALE ZAKEN (BIJZONDERE REGELS)
- OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING - GESCHIL - ARBEIDSRECHTBANK - VERPLICHTING VAN DE RECHTER.
2º MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING - BESLISSING - GESCHIL ARBEIDSRECHTBANK - VERPLICHTING VAN DE RECHTER.
3º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — SOCIALE ZAKEN (BIJZONDERE REGELS)
- OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ADMINISTRATIEVE BESLISSING - NIETIGHEID - GEBREK AAN MOTIVERING - GESCHIL ARBEIDSRECHTBANK - BEVOEGDHEID – DRAAGWIJDTE.
4º MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING - ADMINISTRATIEVE BESLISSING NIETIGHEID - GEBREK AAN MOTIVERING - ARBEIDSRECHTBANK - BEVOEGDHEID – DRAAGWIJDTE.
1º en 2° De arbeidsrechtbank oefent een toezicht met volle rechtsmacht uit op de
beslissing van het Openbaar Centrum van Maatschappelijk Welzijn, hetgeen hem toelaat
in de beoordeling van de feiten te treden en uitspraak te doen over het recht op het
bestaansminimum en de maatschappelijke dienstverlening1. (Art. 580, 8° Ger.W.; Art.
62bis O.C.M.W.-wet)
3º en 4° De vaststelling door de rechter van de nietigheid van de beslissing van het
1 Zie Cass., 18 juni 2001, A.R. S.90.0170.F, nr. 370.
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Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn wegens niet-naleving van de formele
motiveringsplicht, doet niet af aan zijn bevoegdheid uitspraak te doen over de rechten die
voor de aanvrager voortvloeien uit de wettelijke bepalingen inzake het bestaansminimum
en de maatschappelijke dienstverlening; de rechter mag het recht op bestaansminimum
of maatschappelijke dienstverlening slechts erkennen, indien hij oordeelt dat de
aanvrager aan alle wettelijke vereisten voldoet om daarop recht te hebben2. (Art. 580, 8°
Ger.W.; Art. 62bis O.C.M.W.-wet; Artt. 1, 2 en 3 Wet 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandeling)
(D. T. O.C.M.W. ANTWERPEN)

ARREST

(A.R. S.04.0187.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 september 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.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukke-lijke motivering van de bestuurshandelingen;
- artikel 62bis van de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de oorspronkelijke vordering van eiser, het hoger beroep van eiser ontvankelijk doch ongegrond. Het arbeidshof bevestigt het vonnis van 15 december 2003 waarin de door eiser bestreden beslissingen van het bijzonder comité voor sociale bijstand van verweerder van 20 augustus
2003 werden bevestigd. Het arbeidshof beslist dat op grond van de volgende motieven:
"4. Ten gronde:
(...)
4.2. afschaffing van financiële steun, waarborg verpleging en huur- en verwarmingstoelage met ingang van 1 september 2003
De betwisting blijft beperkt tot de periode van 1 september 2003 tot en met 29 oktober
2003.
Artikel 60, §1 van de OCMW-wet van 8 juli 1976 bepaalt:
'De tussenkomst van het centrum is, zo nodig, voorafgegaan van een sociaal onderzoek
dat besluit met een nauwkeurige diagnose nopens het bestaan en de omvang van de behoefte aan dienstverlening en de meest passende middelen voorstelt om daarin te voorzien.
De betrokkene is ertoe gehouden elke nuttige inlichting nopens zijn toestand te geven,
2 Zie Cass., 12 nov. 2001, A.R. S.01.0023.N, nr. 612; zie ook Cass., 17 dec. 2001, A.R. S.00.0012.F,
nr. 707, met concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ in Pas.

1458

HOF VAN CASSATIE

27.6.05 - Nr. 376

alsmede het centrum op de hoogte te brengen van elk nieuw gegeven dat een weerslag kan
hebben op de hulp die hem wordt verleend.
Het verslag van het sociaal onderzoek opgesteld door een maat-schappelijk werker bedoeld in artikel 44 geldt tot bewijs van het tegendeel wat betreft de feitelijke vaststellingen die daarin op tegensprekelijke wijze zijn opgetekend (...)'.
Een sociaal onderzoek werd ingesteld.
Zo'n sociaal onderzoek heeft tot doel na te gaan of de aanvrager van maatschappelijke
dienstverlening voldoet aan de wettelijke voorwaarden om er aanspraak op te maken. Te
dien einde moet een duidelijk inzicht in de bestaansmiddelen waarover de aanvrager beschikt worden verkregen.
De aanvrager heeft de plicht om hieraan voluit mee te werken en volledige en juiste informatie te verschaffen, die vervolgens ook controleerbaar moet kunnen zijn door het
OCMW.
Uit de hierboven weergegeven feiten blijkt dat (eiser) niet bereikbaar was in de betwiste periode en dat hij naliet de noodzakelijke inlichtingen te verschaffen. Er wordt niet aangetoond dat hij daadwerkelijk in Antwerpen verbleef. Vermoed werd dat hij in Luik vertoefde.
De eerste rechter besliste terecht dat (eiser) in die omstandigheden geen aanspraken kon
maken op het gevorderde.
Het hoger beroep is ongegrond".
Grieven
1. Krachtens de artikelen 1 en 57, §1 van de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hieronder afgekort als OCMW-wet, heeft elke
persoon recht op maatschappelijke dienstverlening en heeft het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn tot taak aan de personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is.
Krachtens artikel 62bis van dezelfde wet wordt de beslissing inzake individuele hulpverlening genomen door de raad voor maatschappelijk welzijn van het openbaar centrum
voor maatschappelijk werk of door een van de organen aan wie de raad bevoegdheden
heeft overgedragen en is de beslissing met redenen omkleed.
Luidens artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering
van de bestuurshandelingen, hieronder afgekort als Wet Motivering Bestuurshandelingen,
moeten de bestuurshandelingen van de administratieve overheden bedoeld in artikel 14
van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, uitdrukkelijk worden gemotiveerd.
Een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is een administratieve overheid als
bedoeld in artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. Een bestuurshandeling is, luidens artikel 1 van de wet Motivering Bestuurshandelingen, een 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.
Krachtens artikel 3 van de Wet Motivering Bestuurshandelingen moet de opgelegde
motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen, en moet zij afdoende zijn.
Uit de samenlezing van alle voornoemde bepalingen volgt dat een beslissing van een
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of van een van zijn organen waarbij de
ten aanzien van een bepaald persoon of gezin verleende of toegekende maatschappelijke
dienstverlening wordt ingetrokken, afgeschaft of geweigerd, uitdrukkelijk en afdoende
moet zijn gemotiveerd.
2. Bij drie beslissingen van het bijzonder comité voor sociale bijstand van verweerder
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van 20 augustus 2003 werd (1) het "levensminimum" afgeschaft, (2) de huur- en verwarmingstoelage geweigerd en (3) de waarborg voor verpleging en verzorging in ziekenhuizen van het OCMW te Antwerpen afgeschaft.
De beslissing van 20 augustus 2003 waarbij het "levensminimum" werd afgeschaft,
vermeldt:
"Reden: U werkt onvoldoende mee aan het onderzoek.
U gaf geen gevolg aan de uitnodiging om gehoord te worden door het Bijzonder Comité".
De beslissing van 20 augustus 2003 waarbij de huur- en verwarmingstoelage werden
geweigerd, vermeldt:
"Reden: U hebt de gestelde voorwaarden niet nageleefd".
De beslissing van 20 augustus 2003 waarbij de waarborg voor verpleging/verzorging in
ziekenhuizen van het OCMW te Antwerpen werd afgeschaft, vermeldt:
"Reden: U werkt onvoldoende mee aan het sociaal onderzoek".
De drie beslissingen van verweerder van 20 augustus 2003 maken aldus op generlei
wijze gewag van de feitelijke en juridische overwegingen die aan de beslissingen ten
grondslag liggen.
De loutere motivering dat onvoldoende werd meegewerkt aan het sociaal onderzoek, of
dat de gestelde voorwaarden niet werden nageleefd, zonder enige uitleg over de feitelijke
omstandigheden en de juridische gronden waarop elk van die beslissingen steunt, volstaat
niet. De Wet Motivering Bestuurshandelingen vereist immers een uitdrukkelijke en afdoende motivering in de akte en ook krachtens artikel 62bis, tweede lid van de OCMWwet is dergelijke motivering vereist.
Zelfs als wordt aangenomen dat de motivering mag blijken uit een andere akte dan de
beslissing zelf, is in deze zaak niet voldaan aan de motiveringsverplichting opgelegd door
de voornoemde wettelijke bepalingen. Wanneer de motivering in een ander stuk dan de
beslissing zelf vermeld wordt, moet immers vaststaan dat die motivering door de beslissingnemende overheid is overgenomen. De beslissingen van het bijzonder comité voor sociale bijstand van verweerder van 20 augustus 2003, die deel uitmaken van het aan het arbeidshof voorgelegde dossier samengesteld door het Arbeidsauditoraat bij de Arbeidsrechtbank te Antwerpen verwijzen op generlei wijze naar het administratief dossier of
naar een ander stuk waaruit de motivering van die beslissingen blijkt. Bovendien blijkt
niet dat het administratief dossier dat door het Arbeidsauditoraat bij de Arbeidsrechtbank
te Antwerpen werd samengesteld en aan het arbeidshof werd voorgelegd, of een ander
stuk waarin de motivering is vervat, vooraf of samen met de beslissing aan eiser werd
overgemaakt. Het doel van artikel 62bis, tweede lid van de OCMW-wet en van de Wet
Motivering Bestuurshandelingen ligt nochtans erin dat de betrokkene de draagwijdte van
de beslissing zou kunnen beoordelen uit het geheel der motieven, zodat een beslissing pas
gemotiveerd kan zijn indien zij steunt op motieven die vroeger of ten laatste samen met de
beslissing aan de betrokkene worden overgemaakt.
Ten slotte blijken uit het administratief dossier dat door het Arbeidsauditoraat bij de
Arbeidsrechtbank te Antwerpen werd samengesteld en aan het arbeidshof werd voorgelegd, enkel de feitelijke elementen die tot de beslissingen hebben geleid, maar komen de
juridische motieven daarin niet aan bod. Eerst in een brief van verweerder van 8 september 2003 aan het arbeidsauditoraat, worden de beslissingen van 20 augustus 2003 juridisch gemotiveerd. Bij de beoordeling van de naleving van de motiveringsverplichting opgelegd door artikel 62bis, tweede lid van de OCMW-wet en door de artikelen 2 en 3 van
de Wet Motivering Bestuurshandelingen, kan logischerwijze geen rekening gehouden
worden met motieven vermeld in stukken die dateren van na de beslissing die beoordeeld
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wordt.
Uit geen van de stukken waarop uw Hof vermag acht te slaan, blijkt dus dat de beslissingen van het bijzonder comité voor sociale bijstand van verweerder van 20 augustus
2003 afdoende gemotiveerd zijn. Zij zijn dan ook nietig wegens schending van artikel 62bis, tweede lid van de OCMW-wet en van de Wet Motivering Bestuurshandelingen.
Aangezien de artikelen 62 van de OCMW-wet en 1, 2 en 3 van de Wet Motivering Bestuurshandelingen de openbare orde raken, minstens van dwingend recht zijn, diende het
arbeidshof de schending ervan ambtshalve op te werpen.
Gelet op de nietigheid van de door eiser bestreden beslissingen van het bijzonder comité voor sociale bijstand van verweerder van 20 augustus 2003, miskent het arbeidshof,
door het hoger beroep van eiser ongegrond te verklaren, het wettelijk begrip van de motiveringsverplichting (schending van de artikelen 62bis, tweede lid van de wet van 8 juli
1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en 1, 2 en 3 van de wet
van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurs-handelingen).
Het arbeidshof verklaart het hoger beroep van eiser niet wettig ongegrond en bevestigt
bijgevolg niet wettig het vonnis van 15 december 2003 van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen waarbij de beslissingen van het bijzonder comité voor sociale bijstand van verweerder van 20 augustus 2003 werden bevestigd (schending van alle in de aanhef van het
middel opgesomde wettelijke bepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
1. Middel
Overwegende dat de arbeidsrechtbank, krachtens artikel 580, 8° van het Gerechtelijk Wetboek, kennis neemt van de geschillen betreffende de toekenning,
de herziening, de weigering en de terugbetaling door de gerechtigde van het bestaansminimum en de maatschappelijke dienstverlening;
Dat de rechter een toezicht met volle rechtsmacht uitoefent op de beslissing
van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, hetgeen hem toelaat in
de beoordeling van de feiten te treden en uitspraak te doen over het recht op het
bestaansminimum en de maatschappelijke dienstverlening;
Dat de vaststelling door de rechter van de nietigheid van de beslissing van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wegens niet-naleving van de
formele motiveringsplicht, niet afdoet aan zijn bevoegdheid uitspraak te doen
over de rechten die voor de aanvrager voortvloeien uit de wettelijke bepalingen
inzake het bestaansminimum en de maatschappelijke dienstverlening;
Dat de rechter het recht op bestaansminimum of maatschappelijke dienstverlening slechts mag erkennen, indien hij oordeelt dat de aanvrager aan alle wettelijke vereisten voldoet om daarop recht te hebben;
Overwegende dat het arbeidshof het beroep van eiser tegen de beslissingen van
het bijzonder comité voor sociale bijstand van verweerder waarbij vanaf 1 september 2003 de hem verleende financiële steun, de waarborg van verpleging en
de huur- en verwarmingstoelage wordt afgeschaft, ongegrond verklaart omdat eiser geen aanspraak kon maken op het gevorderde daar hij niet meewerkte aan het
sociaal onderzoek, naliet de noodzakelijke inlichtingen te verschaffen en niet is
aangetoond dat hij daadwerkelijk in Antwerpen verbleef;
Dat ook indien het arbeidshof de beslissingen van het bijzonder comité voor
sociale bijstand van verweerder nietig zou hebben bevonden wegens miskenning
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van de formele motiveringsverplichting, het zich had dienen uit te spreken over
de rechten van eiser in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake het
bestaansminimum en de maatschappelijke dienstverlening;
Dat de eventuele nietigheid van de beslissingen van het bijzonder comité voor
sociale bijstand van verweerder wegens miskenning van de formele motiveringsverplichting en de omstandigheid dat het arbeidshof deze nietigheid niet heeft
vastgesteld, geen invloed hebben op de wettigheid van de beslissing van het arbeidshof dat eiser geen aanspraak kon maken op het gevorderde;
Dat derhalve het middel, dat enkel steunt op de schending door het bijzonder
comité voor sociale bijstand van de formele motiveringsverplichting, opgelegd
door de Wet Motivering Bestuurshandelingen en door artikel 62bis, tweede lid
van de OCMW-wet, niet tot cassatie kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;
2. De kosten
Overwegende dat, krachtens artikel 1017, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, de kosten ten laste van verweerder moeten worden gelegd;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt verweerder in de kosten.
27 juni 2005 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Stassijns – Tegenstrijdige conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.van Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 377
2° KAMER - 28 juni 2005

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ARTIKEL 37 WET 7 FEB. 2003 - WERKING IN DE TIJD - TOEPASSING OP MISDRIJVEN GEPLEEGD VÓÓR 1
MAART 2004 - LICHTERE STRAF – BEGRIP.
2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WEGVERKEERSWET - WET 7 FEB. 2003 - TOEPASSING OP
MISDRIJVEN GEPLEEGD VÓÓR 1 MAART 2004 - LICHTERE STRAF – BEGRIP.
3º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG – BELANG.
4º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG – BELANG.
5º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WEGVERKEERSWET - WET 7 FEB. 2003 - TOEPASSING OP
MISDRIJVEN GEPLEEGD VÓÓR 1 MAART 2004 - ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG – BELANG.
1º en 2° Krachtens de artt. 37 en 38, §1 Wegverkeerswet gewijzigd bij de artt. 16 en 19 van
de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid,
die in werking getreden zijn op 1 maart 2004, is het bij art. 37, 2° Wegverkeerswet
bepaalde misdrijf thans niet meer strafbaar met gevangenisstraf en/of met een geldboete
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maar enkel met een geldboete en een facultatief rijverbod; dergelijke straf is lichter dan
deze bepaald door de wet die ten tijde van het plegen van de feiten van toepassing was1.
3º, 4° en 5° Wanneer de prejudiciële vraag aanvaardt dat de bestraffing onder de nieuwe
wet minder zwaar is, heeft de beklaagde geen belang eventueel te horen zeggen dat de
oude wet, die in een zwaardere bestraffing voorziet, moest worden toegepast.
(R. T. A.)

ARREST

(A.R. P.04.1499.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 14 oktober 2004 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Dirk Debruyne 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. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 2, tweede lid Strafwetboek, 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 de artikelen 37 en 38, §1 Wegverkeerswet gewijzigd werden
bij de artikelen 16 en 19 van de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende
bepalingen inzake verkeersveiligheid, die in werking getreden zijn op 1 maart
2004; dat krachtens deze bepalingen de inbreuk die eiseres is ten laste gelegd,
thans niet meer strafbaar is met gevangenisstraf en/of met een geldboete maar
enkel met een geldboete en een facultatief rijverbod; dat dergelijke straf lichter is
dan deze bepaald door de wet die ten tijde van het plegen der feiten van toepassing was;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat het middel verder aanvoert dat aan het Arbitragehof de navolgende prejudiciële vraag moet worden gesteld: "Schendt artikel 2 van het
Strafwetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet indien het in die zin wordt
geïnterpreteerd dat de straffen die zijn voorgeschreven bij de artikelen 37 en 38,
§1 van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij
koninklijk besluit van 16 maart 1968 en gewijzigd bij de artikelen 16 en 19 van
de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeers1 Zie Arbitragehof, 19 juli 2005, nr. 138/2005, B.S. 16 aug. 2005.
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veiligheid, minder zwaar moeten worden geacht dan de straffen die bij dezelfde
artikelen waren bepaald vóór die wijziging en, derhalve, moeten worden toegepast vanaf de inwerkingtreding van de voormelde artikelen 37 en 38, §1, zoals
gewijzigd, zelfs voor feiten gepleegd vóór die inwerkingtreding";
Overwegende dat eiseres geen belang heeft de wet die in een strengere straf
voorziet, te zien toepassen op haar misdrijf;
Overwegende dat de prejudiciële vraag, zoals ze is geformuleerd, aanvaardt
dat de bestraffing onder de nieuwe wet minder zwaar is, zodat eiseres geen belang heeft eventueel te horen zeggen dat de oude wet, die in een zwaardere bestraffing voorziet, moest worden toegepast;
Dat het onderdeel in zoverre bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het eiseres voor de opgelegde geldboete veroordeelt tot een vervangend rijverbod van zestig dagen;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Mechelen,
zitting houdend in hoger beroep.
28 juni 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. C. Coen, Antwerpen.

Nr. 378
2° KAMER - 28 juni 2005

1º STRAF — VRIJHEIDSSTRAFFEN - RECHTSPERSONEN - OMZETTING VAN DE
VRIJHEIDSSTRAF - VRIJHEIDSSTRAF VAN MINDER DAN ÉÉN MAAND – MINIMUMGELDBOETE.
2º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — RECHTSPERSONEN - OMZETTING VAN DE
VRIJHEIDSSTRAF - VRIJHEIDSSTRAF VAN MINDER DAN ÉÉN MAAND – MINIMUMGELDBOETE.
1º en 2° Krachtens art. 41bis, §1, aanhef, eerste streepje Strafwetboek, zijn de geldboeten
toepasselijk op misdrijven gepleegd door rechtspersonen in criminele en correctionele
zaken, wanneer de wet op het feit vrijheidsstraf en geldboete stelt, of een van de straffen
alleen, een geldboete van minimum vijfhonderd euro vermenigvuldigd met het getal van
de maanden van de minimumvrijheidsstraf, doch niet lager dan de minimumgeldboete op
het feit gesteld; ingeval de vrijheidsstraf minder dan één maand betreft en in dagen is
uitgedrukt, voorziet de wet in geen vermenigvuldiging van de op het feit gestelde
minimumgeldboete zodat in dit geval de op het feit gestelde minimumgeldboete als straf
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geldt1.
(FADERI B.V.B.A.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal D. Vandermeersch:
Het tweede middel is gesteund op de schending van artikel 41bis van het Strafwetboek.
Eiser verwijt de appèlrechters dat zij een onwettige minimumstraf uitspreken.
Artikel 41bis, §1, aanhef, eerste streepje van het Strafwetboek bepaalt wat betreft het
minimum van de geldboete het volgende:
“§1. De geldboeten toepasselijk op misdrijven gepleegd door rechtspersonen, zijn:
In criminele en correctionele zaken:
wanneer de wet op het feit vrijheidsstraf en geldboete stelt, of een van de straffen
alleen:
geldboete van minimum vijfhonderd frank vermenigvuldigd met het getal van de
maanden van de minimum vrijheidsstraf, doch niet lager dan de minimum geldboete op
het feit gesteld
(…)”
Wanneer de correctionele gevangenisstraf in aantal dagen, en niet in aantal maanden is
uitgedrukt, kan het door de wet bepaalde omzettingsmechanisme niet als dusdanig
toegepast worden.
De rechtsleer stelt in dergelijke gevallen verschillende oplossingen voor.
Sommigen2 zijn van oordeel dat bij gebrek aan een wettelijk systeem, geen straf mag
uitgesproken worden.
A. MASSET stelt voor in dergelijke gevallen de minimum correctionele geldboete van 26
euro toe te passen3.
H. VAN BAVEL4 meent dat de minimumgeldboete voor de natuurlijke persoon ook geldt
voor de rechtspersoon.
Sommige feitenrechters5 en een auteur als F. K EFER6 opteren voor een pragmatische
oplossing: de omzetting gebeurt via een breuk waarvan de teller wordt gevormd door het
betrokken aantal dagen gevangenisstraf en de noemer door het getal 30 als het equivalent
van een maand.
Raf VERSTRAETEN en Bart SPRIET7 zijn van mening dat het minimum van vijfhonderd
euro, dat door artikel 41bis van Strafwetboek wordt bepaald, moet worden toegepast
tenzij dit minimum lager ligt dan de minimumgeldboete voor natuurlijke personen, in
1 Zie concl. adv.-gen. VANDERMEERSCH, Cass., 28 juni 2005, A.R. P.04.1628.N, A.C. 2005, nr. 378.
2 J. MESSINE, "Propos provisoires sur un texte curieux: la loi du 4 mai 1999 instituant la responsabilité
pénale des personnes morales", Rev. dr. pén. crim. 2000, 647 en 648; C. VANDERLINDEN, "La loi
instaurant la responsabilité pénale des personnes morales et le droit pénal social", Rev. dr. pén. crim.
2000, 673.
3 A. MASSET, "La loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales: une
extension du filet pénal modalisée", J.T. 1999, p. 653, noot 30.
4 H. BAVEL, "De wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van
rechtspersonen", A.J.T. 1999-2000, 219.
5 Zie P. WAETERINCKX, “De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon – Een kritische
analyse van enkele capita selecta uit de eerste rechtspraak”, in Strafrecht van nu en straks, Die
Keure, 2003, p. 239 en 240;
6 F. KEFER, "La responsabilité pénale de la personne morale: une réponse de plus à la délinquance
d’entreprise", in C.U.P., Le point sur le droit pénal, vol. 37, 2000, p. 31.
7 R. VERSTRAETEN en B. SPRIET, “De rechtspersoon en zijn geldboete”, in Liber amicorum JEAN DU
JARDIN”, Antwerpen, Kluwer, 2001, p. 326-328.
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welk geval deze laatste boete moet worden toegepast Vermits de minimale vrijheidstraf
één maand niet bereikt, zijn die auteurs van oordeel dat geen vermenigvuldigingsfactor
moet worden toegepast.
Ik ben van oordeel dat deze laatste oplossing het meest met de bewoordingen van de
wet overeenstemt.
Voor de omzetting van een gevangenisstraf naar een geldboete, bepaalt artikel 41bis,
§1, aanhef, eerste streepje, een algemeen minimum van 500 euro dat in voorkomend geval
wordt vermenigvuldigd.
De bestreden beslissing geeft aldus een correcte interpretatie aan artikel 41bis van het
Strafwetboek. Het middel faalt derhalve naar recht.
Conclusie: verwerping.
ARREST

(A.R. P.04.1628.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 5 november 2004 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Dirk Debruyne 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. Onderzoek van de middelen
(...)
2. Tweede middel
(...)
Overwegende dat artikel 41bis, §1, aanhef, eerste streepje Strafwetboek bepaalt: "§1 De geldboeten toepasselijk op misdrijven gepleegd door rechtspersonen, zijn: In criminele en correctionele zaken: wanneer de wet op het feit vrijheidsstraf en geldboete stelt, of een van de straffen alleen: geldboete van minimum vijfhonderd (euro) vermenigvuldigd met het getal van de maanden van de
minimum-vrijheidsstraf, doch niet lager dan de minimumgeldboete op het feit
gesteld";
Overwegende dat ingeval de vrijheidsstraf minder dan één maand betreft en in
dagen is uitgedrukt, de wet in geen vermenigvuldiging van de op het feit gestelde
minimumgeldboete voorziet; dat in dit geval de op het feit gestelde minimumgeldboete als straf geldt;
Dat het middel faalt naar recht;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing van het overige van de strafvordering
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Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
28 juni 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. L. Haeseryn, Gent.

Nr. 379
2° KAMER - 28 juni 2005

1º MISDRIJF — DEELNEMING - VALSHEID IN GESCHRIFTEN - MEDEDADERSCHAP EN
MEDEPLICHTIGHEID – VOORWAARDEN.
2º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - DEELNEMING MEDEDADERSCHAP EN MEDEPLICHTIGHEID – VOORWAARDEN.
3º MISDRIJF — DEELNEMING - FISCALE VALSHEID - MEDEDADERSCHAP – VOORWAARDEN.
4º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - FISCALE VALSHEID DEELNEMING - MEDEDADERSCHAP – VOORWAARDEN.
5º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) BEROEPSCONCLUSIES - VERWIJZING NAAR CONCLUSIE GENOMEN VOOR EERSTE RECHTER ANTWOORD VAN DE EERSTE RECHTER - AFWEZIGHEID VAN GRIEVEN HIERTEGEN IN HOGER BEROEP ANTWOORD VAN DE APPÈLRECHTER.
1º en 2° Om een beklaagde te veroordelen als mededader of medeplichtige aan valsheid in
geschrifte, is het niet vereist dat alle bestanddelen van het misdrijf begrepen zijn in de
deelnemingshandelingen; het is voldoende dat vaststaat dat een dader de valsheid heeft
gepleegd en dat een mededader of medeplichtige wetens en willens aan de uitvoering
ervan heeft medegewerkt op een van de wijzen bepaald in de artt. 66, tweede en derde
lid en 67 Sw.1
3º en 4° Inzake fiscale valsheid is het niet vereist dat de mededader zelf het oogmerk heeft
een der misdrijven bepaald in art. 73 BTW-wetboek of in art. 449 WIB 1992 te plegen; het
volstaat dat hij, op een van de wijzen bepaald in art. 66, tweede en derde lid Sw., zijn
medewerking verleent aan dergelijke valsheid, wetende dat een dader, waarvan
vaststaat dat hij de valsheid heeft gepleegd, het oogmerk heeft de bedoelde inbreuken
op de belastingwet te plegen.
5º Wanneer de eerste rechter een in conclusie voorgedragen verweer beantwoordt en
tegen het beroepen vonnis ter zake geen nauwkeurig bepaalde grieven worden
ingebracht, is de appèlrechter niet meer gehouden dit verweer te beantwoorden al wordt
1 Cass., 19 sept. 1995, A.R. P.94.0377.N, nr. 388.
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in appèlconclusie de eerste conclusie in algemene termen herhaald2. (Art. 210 Sv.)
(B.)

ARREST

(A.R. P.05.0302.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 7 december 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
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
(...)
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat om een beklaagde te veroordelen als mededader of medeplichtige aan valsheid in geschrifte, het niet vereist is dat alle bestanddelen van
het misdrijf begrepen zijn in de deelnemingshandelingen; dat het voldoende is
dat vaststaat dat een dader de valsheid heeft gepleegd en dat een mededader of
medeplichtige wetens en willens aan de uitvoering ervan heeft medegewerkt op
een van de wijzen bepaald in de artikelen 66, tweede en derde lid en 67 Strafwetboek;
Dat het inzake fiscale valsheid bijgevolg niet vereist is dat de mededader zelf
het oogmerk heeft een der misdrijven bepaald in artikel 73 BTW-wetboek of in
artikel 449 WIB/1992 te plegen; dat het volstaat dat hij, op een van de wijzen bepaald in artikel 66, tweede en derde lid Strafwetboek, zijn medewerking verleent
aan dergelijke valsheid, wetende dat een dader, waarvan vaststaat dat hij de valsheid heeft gepleegd, het oogmerk heeft de bedoelde misdrijven op de belastingswet te plegen;
Overwegende dat eiser samen met twee medebeklaagden vervolgd werd wegens, als dader of mededader, fiscale valsheid in geschrifte te hebben gepleegd
en gebruik van de valse stukken te hebben gemaakt; dat het arrest eisers medebeklaagden schuldig verklaart aan de ten laste gelegde valsheden en oordeelt dat
"alhoewel (eiser) wellicht een ondergeschikte rol vervulde en handelde als werknemer, (...) niet (kan) ontkend worden dat hij wetens en willens zijn actieve medewerking verleende aan de gepleegde valsheden en het gebruik ervan" en dat
"in zijn hoofde (...) geen bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden (diende) te
worden bewezen"; dat het arrest op die gronden oordeelt dat eiser aan de in de te2 Cass., 7 dec. 1993; A.R. 6893, nr. 6893.
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lastleggingen vermelde valsheden zijn medewerking heeft verleend op een der
wijzen bedoeld in artikel 66, tweede en derde lid Strafwetboek en eiser schuldig
verklaart; dat het aldus de beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
3. Derde onderdeel
Overwegende dat artikel 210 Wetboek van Strafvordering bepaalt dat in hoger
beroep de beklaagde wordt gehoord over de nauwkeurig bepaalde grieven die tegen het beroepen vonnis worden ingebracht;
Overwegende dat, alhoewel eiser in zijn voor het hof van beroep genomen
conclusie heeft gesteld dat hij zijn voor de eerste rechter genomen conclusie hernam, deze appèlconclusie betreffende het in het onderdeel bedoelde verweer
geen enkele grief tegen het beroepen vonnis formuleert; dat de appèlrechters derhalve niet hoefden te antwoorden op dat verweer;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
B. Ambtshalve onderzoek
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
28 juni 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. I. De Clercq, Gent.

Nr. 380
2° KAMER - 28 juni 2005

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT VERWIJZING HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING CONCLUSIE - MIDDEL WAARBIJ DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING WORDT AANGEVOERD OPDRACHT VAN HET ONDERZOEKSGERECHT.
2º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — ALGEMEEN ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - CONCLUSIE - MIDDEL WAARBIJ DE
VERJARING VAN DE STRAFVORDERING WORDT AANGEVOERD - OPDRACHT VAN HET
ONDERZOEKSGERECHT.
3º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT VERWIJZING HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING STRAFVORDERING - VERJARING – BEVOEGDHEID.
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4º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — ALGEMEEN ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - HOGER BEROEP VAN DE
INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING – BEVOEGDHEID.
1º en 2° Krachtens de artt. 135, §2 en 235bis, §§3, 5 en 6 Sv moet de kamer van
inbeschuldigingstelling bij de regeling van de rechtspleging van het voltooide gerechtelijk
onderzoek, over het in conclusie aangevoerde middel van verval van de strafvordering
door verjaring oordelen1.
3º en 4° De datum of de termijn van het plegen van het feit behoort tot het debat over het
bestaan zelf van het feit en de daartoe bestaande bezwaren zodat het debat over de
verjaring van de strafvordering voor de kamer van inbeschuldigingstelling niet tot
voorwerp kan hebben de datum van het laatst gepleegde feit, waaromtrent de raadkamer
het bestaan van voldoende bezwaren bij niet voor hoger beroep vatbare beslissing heeft
vastgesteld2.
(N.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal D. Vandermeersch:
In het eerste onderdeel van het eerste middel verwijt eiser de appèlrechters dat ze
beslissen dat zij in het kader van het beperkte hoger beroep met toepassing van artikel
135, §2 van het Wetboek van Strafvordering, niet ertoe gehouden zijn te onderzoeken of
het tijdstip van de respectievelijke tenlasteleggingen diende te worden beperkt omdat dit
onderzoek verband zou houden met het bestaan van de voldoende bezwaren.
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiser tegen de
verwijzingsbeschikking ontvankelijk in zoverre eiser had opgeworpen dat de
strafvordering voor de ten laste gelegde feiten A, B en C, vervallen is door verjaring.
Krachtens de artikelen 135, §2 en 235bis, §§3, 5 en 6 van het Wetboek van
Strafvordering, moet de kamer van inbeschuldigingstelling bij de regeling van de
rechtspleging oordelen over het in conclusie aangevoerde middel van verval van de
strafvordering door verjaring (Zie Cass., 11 mei 2004, A.R. P.04.0247.N en Cass., 20 okt.
2004, A.R. P.04.0742.F)
Wanneer verschillende misdrijven de uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet en
aldus slechts één enkel misdrijf opleveren, begint de verjaring van de strafvordering ten
aanzien van het geheel van de feiten pas te lopen vanaf de dag van het laatste van die
feiten op voorwaarde dat elk gepleegd strafbaar feit niet is gescheiden door een tijdspanne
die langer is dan de verjaringstermijn (Cass., 27 maart 1984, A.R. 7628, nr. 428 en 5 april
1996, A.R. 94.0002.F, nr. 111)
Het Hof heeft beslist dat de vaststelling dat verschillende misdrijven uit hetzelfde
misdadig opzet voortvloeien slechts aan de bodemrechter is voorbehouden in zoverre de
uit te spreken straf dient te worden bepaald en dat artikel 65 van het Strafwetboek de
onderzoeksgerechten die moeten nagaan of de strafvordering al dan niet verjaard is, niet
verbiedt om, op grond van een beoordeling die niet bindend is voor de feitenrechter, te
beslissen dat de feiten, in de veronderstelling dat zij bewezen zouden zijn, een collectief
misdrijf opleveren zodat de verjaring slechts begint te lopen vanaf het ogenblik dat het
laatste misdrijf werd gepleegd (Cass., 20 okt. 2004, A.R. P.04.0742.F).
Moet die beoordeling in abstracto gebeuren, d.i. op basis van de gegevens die vermeld
worden in de tenlastelegging of moet de kamer van inbeschuldigingstelling in concreto
onderzoeken op welk tijdstip de verjaring een aanvang neemt?
Bij arrest van 14 oktober 2003 (A.R.P.03.0848.N) heeft het Hof geoordeeld dat de
1 Zie Cass., 11 mei 2004, A.R. P.04.0247.N, nr. 250; Cass., 20 okt. 2004, A.R. P.04.0742.F, nr. 492.
2 Zie concl. adv.-gen. VANDERMEERSCH, Cass., 28 juni 2005, A.R. P.05.0658.N, A.C. 2005, nr. 380.
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kamer van inbeschuldigingstelling niet hoefde te antwoorden op het verweer i.v.m. het
tijdstip van de tenlasteleggingen dat verband houdt met het bestaan van bezwaren,
waarvoor geen ontvankelijk hoger beroep tegen de verwijzingsbeschikking kon worden
ingesteld.
Naderhand, bij arrest van 11 mei 2004 (A.R., P.04.0247.N) heeft het Hof beslist dat het
onderzoeksgerecht bij het beoordelen van het middel van verval van de strafvordering
zich niet kan vergenoegen met een prima facie onderzoek van die verjaring maar op grond
van de precieze feiten waarvan het oordeelt dat daaromtrent tegen de verdachten
voldoende bezwaren bestaan, moet onderzoeken of deze feiten, mocht de vonnisrechter
deze bewezen achten, al dan niet verjaard zijn.
Het onderzoek van de exceptie m.b.t. de verjaring, met inbegrip van de aanvang van die
verjaring behoort tot de bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling. Om
werkelijk te zijn moet die beoordeling m.i. in concreto gebeuren, d.i. aan de hand van de
concrete omstandigheden van de zaak, hetgeen het al dan niet bestaan van bezwaren kan
inhouden.
Het middel lijkt mij gegrond.
De andere grieven kunnen tot geen ruimere cassatie leiden en behoeven derhalve geen
antwoord.
Conclusie: vernietiging
ARREST

(A.R. P.05.0658.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 7 april 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Overwegende dat het cassatieberoep in zoverre het gericht is tegen beslissingen van het bestreden arrest die geen eindbeslissingen inhouden noch uitspraak
doen in een der gevallen bepaald in artikel 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering, niet ontvankelijk is;
B. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat krachtens de artikelen 135, §2 en 235bis, §§3, 5 en 6 Wetboek van Strafvordering, de kamer van inbeschuldigingstelling bij de regeling
van de rechtspleging van het voltooide gerechtelijke onderzoek, over het in conclusie aangevoerde middel van verval van de strafvordering door verjaring moet
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oordelen;
Overwegende dat de datum of de termijn van het plegen van het feit tot het debat over het bestaan zelf van het feit en de daartoe bestaande bezwaren behoort;
Dat enkel de raadkamer en niet de kamer van inbeschuldigingstelling op grond
van artikel 135, §2 Wetboek van Strafvordering over deze bezwaren oordeelt;
Dat het debat over de verjaring van de strafvordering voor de kamer van inbeschuldigingstelling niet tot voorwerp kan hebben de datum van het laatst gepleegde feit, waaromtrent de raadkamer het bestaan van voldoende bezwaren bij
niet voor hoger beroep vatbare beslissing heeft vastgesteld;
Overwegende dat eiser voor de kamer van inbeschuldigingstelling de verjaring
aanvoerde daar:
- voor de telastleggingen A.II, B.II en C, het bewijs niet werd geleverd dat de
rekening "Baraka" hem toebehoorde; dat zij integendeel sedert 2 augustus 1994
aan een ander persoon toebehoorde, en eiser zelf niet verplicht was om de geldverrichtingen in de boekhouding te vermelden; dat sinds voormelde datum meer
dan 10 jaar waren verlopen;
- voor de telastleggingen A.I en B.I, die betrekking hebben op de rekening
"Olympus", de feiten niet tegelijk niet konden verjaard zijn wat hem betreft en
wèl konden verjaard zijn wat een medebetichte betreft; dat daarenboven, anders
dan in de eindvordering van het openbaar ministerie als aanvangsdatum van de
verjaringstermijn was gesteld, hijzelf op datum van 24 juni 2000 geen enkel feit
had gepleegd;
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt dat zij het
verweer dat verband houdt met het bestaan van voldoende bezwaren, en waarvoor geen ontvankelijk hoger beroep tegen de verwijzingsbeschikking kon worden ingesteld, niet hoefde te onderzoeken; dat zij aldus haar beslissing naar recht
verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
28 juni 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Goethals – Andersluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. De Gryse.

Nr. 381
2° KAMER - 29 juni 2005

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
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TIJD EN IN DE RUIMTE – ART. 29, §3, TWEEDE LID WET 5 AUG. 2003 - ERNSTIGE
SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL HUMANITAIR RECHT - OVERGANGSREGELING - REGEL VAN
MATERIEEL STRAFRECHT - BEGINSEL VAN DE WETTIGHEID VAN DE AANTIJGINGEN – TOEPASSING.
2º MISDRIJF — GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - ERNSTIGE SCHENDINGEN VAN HET
INTERNATIONAAL HUMANITAIR RECHT - ARTIKEL 29, §3, TWEEDE LID WET 5 AUG. 2003 OVERGANGSREGELING - REGEL VAN MATERIEEL STRAFRECHT - BEGINSEL VAN DE WETTIGHEID VAN
DE AANTIJGINGEN – TOEPASSING.
3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 7 – ART. 7.1 - BEGINSEL VAN DE WETTIGHEID VAN DE AANTIJGINGEN – ART. 29, §3,
TWEEDE LID WET 5 AUG. 2003 - ERNSTIGE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL HUMANITAIR
RECHT - OVERGANGSREGELING - REGEL VAN MATERIEEL STRAFRECHT – TOEPASSING.
4º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN – ART. 15 – ART. 15.1 - BEGINSEL
VAN DE WETTIGHEID VAN DE AANTIJGINGEN – ART. 29, §3, TWEEDE LID WET 5 AUG. 2003 ERNSTIGE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL HUMANITAIR RECHT - OVERGANGSREGELING –
TOEPASSING.
5º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ART. 12 - WETTIGHEID
VAN DE VERVOLGINGEN – ART. 29, §3, TWEEDE LID WET 5 AUG. 2003 - ERNSTIGE
SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL HUMANITAIR RECHT - OVERGANGSREGELING - REGEL VAN
MATERIEEL STRAFRECHT - BEGINSEL VAN DE WETTIGHEID VAN DE AANTIJGINGEN – TOEPASSING.
6º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ART. 14 - WETTIGHEID
VAN DE STRAFFEN – ART. 29, §3, TWEEDE LID WET 5 AUG. 2003 - ERNSTIGE SCHENDINGEN
VAN HET INTERNATIONAAL HUMANITAIR RECHT - OVERGANGSREGELING - REGEL VAN MATERIEEL
STRAFRECHT - BEGINSEL VAN DE WETTIGHEID VAN DE AANTIJGINGEN – TOEPASSING.
7º MISDRIJF — GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - ERNSTIGE SCHENDINGEN VAN HET
INTERNATIONAAL HUMANITAIR RECHT - OVERGANGSREGELING - KLAGER HEEFT IN BELGIË HET
STATUUT VAN VLUCHTELING - VERDRAG BETREFFENDE DE STATUS VAN VLUCHTELINGEN –
UITWERKING.
8º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - ERNSTIGE
SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL HUMANITAIR RECHT - OVERGANGSREGELING - VORDERING
VAN DE PROCUREUR-GENERAAL TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN HET BELGISCH GERECHT PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET ARBITRAGEHOF - BESLISSING VAN ONGRONDWETTELIJKHEID VAN
ART. 29, §3, TWEEDE LID WET 5 AUG. 2003 – GEVOLG.
9º MISDRIJF — GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - CRITERIUM VAN PERSOONLIJKE
BEVOEGDHEID - NATIONALITEIT - E.V.R.M. - ART. 6 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES –
TOEPASSING.
10º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - MISDRIJF GEPLEEGD IN HET BUITENLAND
- CRITERIUM VAN PERSOONLIJKE BEVOEGDHEID - NATIONALITEIT – TOEPASSING.
11º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 14 - VERBOD OP DISCRIMINATIE - MISDRIJF GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - CRITERIUM VAN
PERSOONLIJKE BEVOEGDHEID - NATIONALITEIT – TOEPASSING.
12º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN
CASSATIE - GRENZEN - VRAAG DIE VAN EEN VERKEERDE PREMISSE UITGAAT.
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13º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — UITLEGGING VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAFWET - UITBREIDING BIJ WIJZE VAN ANALOGIE – WETTELIJKHEID.
14º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN
CASSATIE - GRENZEN - ANALOGE UITBREIDING VAN EEN STRAFWET.
1º, 2°, 3°, 4°, 5° en 6° Art. 29, §3, tweede lid W. 5 aug. 2003 betreffende ernstige
schendingen van het internationaal humanitair recht is een regel van materieel strafrecht
omdat het met name tot doel heeft te beletten, onder de voorwaarden die het preciseert,
dat sommige ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht ophouden
strafbaar te zijn in België1; daarom geldt voor de voormelde bepaling het beginsel van de
wettigheid van de aantijgingen, vastgelegd in de artt. 7.1 E.V.R.M. en 15.1 I.V.B.P.R. 2
(Art. 29, §3, tweede lid Programmawet 5 aug. 2003; Artt. 12, tweede lid en 14 G.W. 1994;
Art. 7.1 E.V.R.M.; Art. 15.1 I.V.B.P.R.)
7º Art. 16.2 van het Verdrag van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen kent
aan de erkende vluchteling, in de Staat waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft, dezelfde
behandeling toe als een onderdaan, wat betreft rechtsingang; die verdragsbepaling heeft
niet tot gevolg dat het overgangsregime van art. 29, §3, tweede lid W. 5 aug. 2003
betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, toepasselijk
wordt wanneer een klager, die zijn gewone verblijfplaats in België heeft, aldaar het
statuut van vluchteling heeft3. (Art. 29, §3, tweede lid Programmawet 5 aug. 2003; Art.
16.2 Verdrag 28 juli 1951 Status van Vluchtelingen goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953)
8º Wanneer het Hof van Cassatie op vordering van de procureur-generaal, met toepassing
van art. 29, §3 W. 5 aug. 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal
humanitair recht, wordt verzocht de onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht uit
te spreken van een zaak die door de onderzoeksrechter is onderzocht, en oordeelt dat
het slechts de ongrondwettelijkheid die volgens het Arbitragehof aan het voormelde art.
29, §3, tweede lid kleeft, kan verhelpen, mits het die regel van materieel strafrecht naar
analogie toepast in het nadeel van de vervolgde personen, stelt het Hof vast dat de
handhaving van het Belgisch gerecht ten aanzien van de misdaden die door de klagers
zijn aangebracht geen wettelijke basis heeft en onttrekt het deze zaak aan het Belgisch
gerecht4. (Art. 29, §3, tweede lid Programmawet 5 aug. 2003)
9º, 10° en 11° De artt. 6 en 14 E.V.R.M. verbieden de wetgever niet nationaliteit als
criterium voor persoonlijke bevoegdheid te gebruiken voor misdrijven die buiten het
grondgebied zijn gepleegd. (Artt. 6 en 14 E.V.R.M.)
12º Het Hof van Cassatie moet geen prejudiciële vraag aan het Arbitragehof stellen
wanneer de vraag van een verkeerde premisse uitgaat5. (Art. 26 Bijzondere Wet
1 Zie Cass., 12 okt. 1964 (Bull. en Pas. 1965, I, 155); A.A., arrest nr. 73/2005 van 20 april 2005, J.T.,
2005, 337; R. DECLERCQ, “Rapport belge au VIIIe congrès de l'Association internationale de droit
pénal”, Rev.int.Dr.pén. 1960, p. 439 e.v., inz. p. 442 in fine; RUBBRECHT, Inleiding tot het Belgisch
Strafrecht, Wouters, 1958, 59; P.E. TROUSSE, "La compétence extraterritoriale des juridictions
répressives belges", in Rapports belges aux VIIe congrès international de droit comparé à Uppsala,
Bruxelles, 1966, p. 511 e.v., inz. p. 521; Fr. TULKENS en M. VAN DE KERCHOVE, Introduction au droit
pénal, Story Scientia, 5de uitg., 176 en 177; zie ook contra, E. D AVID, "La compétence universelle en
droit belge", in La compétence universelle, Annales de Droit de Louvain et Revue de Droit de l'ULB,
Bruylant, 2004, p. 120, nr. 60 en p. 121, nr. 62; H.-D. B OSLY, "Procédure pénale", in La compétence
universelle, Annales de droit de Louvain et Revue de Droit de l'ULB, Bruylant, 2004, p. 267 tot 269;
D. VANDERMEERSCH, “Ordonnance du 6 novembre 1998 du juge d'instruction”, Rev.dr.pén. 1999, 278
e.v.
2 BRAAS, Précis de procédure pénale, nr. 15; RUBBRECHT, o.c., 58; P.E. TROUSSE, o.c., 520; Fr. TULKENS
en M. VAN DE KERCHOVE, Introduction au droit pénal, Story Scientia, 5de uitg., 189.
3 Zie Cass., fr., 31 jan. 2001, Bull. civ. 2001, nr. 31.
4 A.A., arrest nr. 68/2005 van 13 april 2005.
5 Zie Cass., 27 okt. 2004, A.R. P.04.0695.F, nr. 511.
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Arbitragehof)
13º De rechter mag een strafwet niet naar analogie uitbreiden tot een geval dat niet
uitdrukkelijk in die wet is bedoeld6.
14º Een vraag die, aangezien zij niet beoogt de tekst van de bestaande wet aan het
Arbitragehof voor te leggen, doch een tekst aangevuld met formuleringen die daarin niet
voorkomen, een wet naar analogie wil doen toepassen zodat een geval dat daarin niet
uitdrukkelijk is bepaald strafbaar wordt gesteld, is geen prejudiciële vraag in de zin van
art. 26, §1, 3° Bijzondere Wet Arbitragehof. (Art. 26, §1, 3° Bijzondere Wet Arbitragehof)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE, in zake A. e.a. T. TOTAL N.V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0482.F)

I. De vordering
Bij vordering die op 25 maart 2004 op de griffie is neergelegd, heeft de procureur-generaal bij het Hof, met toepassing van artikel 29, §3 van de wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair
recht, de ontrekking aan het Belgisch gerecht gevorderd van de zaak die onder
het nummer 28/02 bij de onderzoeksrechter Damien Vandermeersch aanhangig
is en die betrekking heeft op feiten die bedoeld zijn in titel Ibis, boek II van het
Strafwetboek.
II. Antecedenten
Op de terechtzitting van 21 april 2004 heeft raadsheer Frédéric Close verslag
uitgebracht, is federaal magistraat Philippe Meire gehoord, heeft advocaat-generaal Jean Spreutels geconcludeerd en hebben meesters Alexis Deswaef, Véronique van der Plancke en Grégor Chapelle conclusies neergelegd voor de burgerlijke partijen A. M. Z., A. T., M. H. en K. A., alias A. K. S.
Bij arrest van 5 mei 2004 heeft het Hof, krachtens artikel 26, §2 van de Bijzondere Wet op het Arbitragehof en niettegenstaande de dringende noodzakelijkheid, een prejudiciële vraag gesteld aan het Arbitragehof en houdt het de uitspraak aan tot dit Hof uitspraak zal hebben gedaan.
Bij arrest nr. 68/2005 van 13 april 2005 heeft het Arbitragehof die vraag beantwoord.
Meester John Kirkpatrick heeft op 23 mei 2005 in naam van de naamloze vennootschap Total een conclusie op de griffie neergelegd; meester Emile Verbruggen heeft daar op 6 juni 2005 een conclusie en, op 10 juni 2005, een samenvattende conclusie in naam van T. D. neergelegd;
III. Rechtspleging voor het Hof
Op de terechtzitting van 15 juni 2005 heeft raadsheer Frédéric Close verslag
uitgebracht, heeft advocaat-generaal Raymond Loop geconcludeerd en heeft
Meester John Kirkpatrick een pleitnota neergelegd.
Op de terechtzitting van 27 juni 2005 hebben de raadslieden van de burgerlijke
6 J. CONSTANT, Traité élémentaire de Droit pénal, dl. I, p. 86, nr. 46; Fr. TULKENS en M.
KERCKHOVE, Introduction au droit penal, story Scientia, 5de uitg., p. 230.
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partijen een conclusie neergelegd.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het Hof aan het Arbitragehof de volgende prejudiciële vraag
heeft gesteld:
“Schendt artikel 29, §3, tweede lid van de Wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, de artikelen 10,
11 en 191 van de Grondwet, wanneer het zo geïnterpreteerd wordt dat het de onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht zou vereisen, ook al heeft ten minste één klager als vreemdeling in België het statuut van vluchteling op het ogenblik dat de strafvordering oorspronkelijk werd ingesteld, terwijl het die onttrekking verhindert wanneer er op datzelfde ogenblik ten minste één Belgische klager was?”.
Overwegende dat het Arbitragehof bij voormeld arrest van 13 april 2005 voor
recht zegt dat “in zoverre het de onttrekking aan de Belgische rechtscolleges zou
opleggen, ofschoon een klager een in België erkend vluchteling is op het ogenblik van het instellen van de strafvordering, schendt artikel 29, §3, tweede lid
van de wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet”;
Overwegende dat de federale procureur, ten gevolge van dit arrest, oordeelt dat
er geen grond is om de zaak aan het Belgisch gerecht te onttrekken; dat de naamloze vennootschap Total en T. D. tot onttrekking concluderen; dat het openbaar
ministerie bij het Hof eveneens tot onttrekking concludeert; dat de burgerlijke
partijen het Hof verzoeken om aan het Arbitragehof twee prejudiciële vragen te
stellen en, aanvullend, om de zaak niet aan het Belgisch gerecht te onttrekken;
Overwegende dat artikel 29, §3, tweede lid van de Wet van 5 augustus 2003,
een regel is van materieel strafrecht omdat het met name tot doel heeft te beletten, onder de voorwaarden die het preciseert, dat sommige ernstige schendingen
van het internationaal humanitair recht ophouden strafbaar te zijn in België; dat
voor de voormelde bepaling daarom het beginsel van de wettigheid van de aantijgingen geldt, vastgelegd in de artikelen 7.1 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en 15.1
van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten;
Overwegende dat artikel 16.2 van het Verdrag van 28 juli 1951 betreffende de
status van vluchtelingen, aan de erkende vluchteling, in de Staat waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft, dezelfde behandeling toekent als een onderdaan, wat
betreft rechtsingang;
Dat die verdragsbepaling niet tot gevolg heeft dat het overgangsregime van het
voormelde artikel 29, §3, tweede lid toepasselijk wordt wanneer een klager, die
zijn gewone verblijfplaats in België heeft, aldaar het statuut van vluchteling
heeft;
Overwegende dat het Hof alleen aan de ongrondwettelijkheid die volgens het
Arbitragehof aan het voormelde artikel 29, §3, tweede lid kleeft, kan verhelpen,
mits het die wettelijke bepaling naar analogie in het nadeel van de vervolgde personen toepast;
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Overwegende dat het Hof de uitzondering die deze bepaling voor de Belgische
klager inhoudt niet kan uitbreiden tot de vreemdeling die in België is erkend, zodat het moet vaststellen dat de handhaving van de Belgische rechtsmacht ten
aanzien van de misdaden die door de klagers zijn aangebracht geen wettelijke
basis heeft;
Overwegende dat de artikelen 6 en 14 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden dit gemis aan
wettelijke grondslag niet kunnen aanvullen; dat deze bepalingen de wetgever immers niet verbieden nationaliteit als criterium voor persoonlijke bevoegdheid te
gebruiken voor misdrijven die buiten het grondgebied zijn gepleegd;
Overwegende dat, voor het overige, de burgerlijke partijen het Hof verzoeken
aan het Arbitragehof een eerste prejudiciële vraag te stellen die luidt als volgt:
“Schendt artikel 28 van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, wanneer het zo geïnterpreteerd
wordt dat de rechter die de vraag aan het Arbitragehof heeft gesteld een wetsbepaling kan toepassen volgens een interpretatie die het Arbitragehof ongrondwettelijk acht, zodat een vaststelling van ongrondwettelijkheid, die daarenboven in
de voorwaardelijke wijs is gesteld, aldus wordt gelijkgesteld met een lacune in
de wetgeving?”;
Overwegende dat het arrest van 13 april 2005 van het Arbitragehof vermeldt
dat de overgangsmaatregel die aan controle wordt onderworpen onevenredig is
doordat hij de in België erkende vluchteling uitsluit; dat uit dat arrest blijkt dat
de vaststelling van ongrondwettelijkheid niet berust op een interpretatie van de
bestaande regel maar op de vaststelling van een leemte waardoor die is aangetast;
Dat de eerste vraag niet moet worden gesteld aangezien ze van een verkeerde
premisse uitgaat;
Overwegende dat de burgerlijke partijen een tweede prejudiciële vraag voorstellen die luidt als volgt:
“Schendt artikel 29, §3, tweede lid van de Wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, artikel 12, tweede lid van de Grondwet, wanneer het zo geïnterpreteerd wordt dat de aanhangige
zaken waarvoor een gerechtelijk onderzoek loopt vóór de inwerkingtreding van
voormelde wet tot de bevoegdheid blijven behoren van de Belgische gerechten
wanneer een onderzoekshandeling gesteld is op de datum van inwerkingtreding
van de wet en dat ten minste één klager de Belgische nationaliteit of in België
het statuut van erkende vluchteling had op het ogenblik dat de strafvordering
oorspronkelijk werd ingesteld, of ten minste één vermoedelijke dader in België
zijn hoofdverblijfplaats had op het ogenblik van de inwerkingtreding van de
wet?”;
Overwegende dat de rechter een strafwet niet naar analogie mag uitbreiden tot
een geval dat niet uitdrukkelijk in die wet is bedoeld;
Overwegende dat de handhaving van het Belgisch gerecht dat bij wijze van
overgangsmaatregel door artikel 29, §3 van de Wet van 5 augustus 2003 betref-
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fende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht is ingevoerd,
de rechtsgedingen betreft waarin een onderzoekshandeling is gesteld op het
ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet wanneer “er tenminste één Belgische klager was op het ogenblik van het instellen van de strafvordering”;
Overwegende dat de wet voormeld overgangsstelsel niet uitbreidt tot het geval
waarin ten minste één klager “in België het statuut van erkende vluchteling genoot”;
Overwegende dat de tweede prejudiciële vraag die door de burgerlijke partijen
wordt voorgesteld niet beoogt de tekst van de bestaande wet aan het Arbitragehof voor te leggen, doch een tekst aangevuld met formuleringen die daarin niet
voorkomen; dat de vraag aldus een wet naar analogie wil doen toepassen zodat
een geval dat daarin niet uitdrukkelijk is bepaald strafbaar wordt gesteld;
Overwegende dat de grondwettelijke bepaling waarnaar wordt verwezen net
deze is die een dergelijke toepassing verbiedt;
Dat daaruit volgt dat het werkelijke oogmerk van de vraag niet bestaat in het
verifiëren of een wet die de regel van de strikte interpretatie van de strafwetten
kan aantasten in overeenstemming is met artikel 12, tweede lid van de Grondwet,
doch om na te gaan of een analoge toepassing ervan conform is met de grondwettelijke bepaling die dit verbiedt;
Dat dergelijke vraag geen prejudiciële vraag is in de zin van artikel 26, §1, 3°
van de bijzondere wet van 6 januari 1989 over het Arbitragehof;
Dat er bijgevolg geen grond bestaat om die vraag te stellen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Onttrekt de zaak die door de onderzoeksrechter te Brussel aanvankelijk is onderzocht onder het nummer 28/02 van het kabinet van onderzoeksrechter Damien Vandermeersch en momenteel onder het nummer 156/04 van het kabinet
van onderzoeksrechter Hervé Louveaux, aan het Belgisch gerecht.
29 juni 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. A. Deswaef, Brussel, M. Uyttendaele, Brussel, L. Kennes, Brussel, V. van der Plancke, Brussel, G. Chapelle, Brussel, S. Saroléa, Nijvel, Kirkpatrick, S. Nudelholc, Brussel,
A. de Schoutheete de Tervarent, Brussel, N. Angelet, Brussel, E. Verbruggen, Brussel en
B. Cambier, Brussel.

Nr. 382
2° KAMER - 29 juni 2005

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - VERZOEK OM INTERNATIONALE
RECHTSHULP - MOTIVERING – TOEPASSING.
2º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
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BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14 - ARTIKEL 14.2 VERMOEDEN VAN ONSCHULD - VERZOEK OM INTERNATIONALE RECHTSHULP - MOTIVERING –
TOEPASSING.
3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL
VAN DE EERBIEDIGING VAN HET VERMOEDEN VAN ONSCHULD - VERZOEK
OM INTERNATIONALE RECHTSHULP - MOTIVERING – TOEPASSING.
4º UITLEVERING - VERZOEK OM INTERNATIONALE RECHTSHULP MOTIVERING - VERMOEDEN VAN ONSCHULD – TOEPASSING.
1º, 2°, 3° en 4° Het verzoek om internationale rechtshulp dat door een onderzoeksrechter
aan een vreemde overheid is gericht, mag niet steunen op gronden die het vermoeden
van onschuld van de inverdenkinggestelde miskennen 1. (Art. 6.2 E.V.R.M.; Art. 14.2
I.V.B.P.R.)
(S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0697.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep, dat in het Duits is gesteld, is gericht tegen een arrest dat in
diezelfde taal is gewezen op 14 april 2005 door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van 18 mei 2005 heeft de eerste voorzitter van het Hof beslist
dat de rechtspleging, vanaf de terechtzitting, in het Frans zou worden gevoerd.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het tweede middel:
Tweede onderdeel:
Overwegende dat eiser wordt vervolgd wegens valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, oplichting en overtreding van artikel 133bis van het
Wetboek van successierechten;
Overwegende dat eenieder die van een misdrijf wordt beschuldigd geacht
wordt onschuldig te zijn totdat zijn schuld wettig is bewezen;
Overwegende dat het verzoek tot internationale rechtshulp, dat door een onderzoeksrechter aan een vreemde overheid is gericht, niet mag steunen op gronden
die het vermoeden van onschuld van de inverdenkinggestelde miskennen;
Overwegende dat de onderzoeksrechter in zijn brief van 28 februari 2000 aan
1 Zie Cass., 4 feb. 1997, A.R. P.96.1027.N, nr. 62 en 18 juni 2003, A.R. P.03.0542.F, nr. 360.
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de onderzoeksrechter te Luxemburg met het oog op de tenuitvoerlegging van een
ambtelijke opdracht, de feiten heeft gepreciseerd die bij hem waren aanhangig
gemaakt door met name te vermelden: "Het mandaat dat op 29 december 1988
voor notaris Caeymax te Brussel is opgesteld [...] werd door [eiser] aldus aangevuld dat naast hemzelf een tweede mandataris wordt vermeld. [...] Door die aanvulling is de akte vervalst. [...] Alleen door die omstandigheid voor het Institut
bancaire luxembourgeois te verzwijgen is hij op onrechtmatige wijze erin geslaagd om zich dat gedeelte van de erfenis toe te eigenen dat, vanaf het ogenblik
van het overlijden, rechtens aan zijn enige erfgenaam toekwam. [...] In onderhavig geval [...], is de zoon van de heer M. D. de enige erfgenaam en door het geld
aan de ex-echtgenote te doen toekomen, heeft [eiser] de zoon van wijlen M. D.
voor een aanzienlijk gedeelte van zijn erfenis opgelicht";
Overwegende dat die consideransen erop neerkomen voor te houden dat eiser
de hem ten laste gelegde feiten heeft gepleegd;
Dat de onderzoeksrechter aldus over de schuld van eiser een voorbarig oordeel
velt;
Overwegende dat het arrest dit gebrek overneemt door te vermelden dat de onderzoeksrechter alleen aanwijzingen van het bestaan van misdrijven had vermeld;
Dat dit onderdeel gegrond is;
En overwegende dat er geen grond is om het eerste onderdeel en het eerste
middel te onderzoeken die niet tot ruimere vernietiging of tot vernietiging zonder
verwijzing kunnen leiden;
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;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
29 juni 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. J. Leus, Brussel, A. Masset, Verviers en E. Rings, Eupen.

Nr. 383
2° KAMER - 29 juni 2005

MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - ALGEMEEN - OP HETERDAAD ONTDEKT
MISDRIJF – VOORWAARDEN.
Opdat een misdrijf dat net is gepleegd een op heterdaad ontdekt misdrijf zou zijn, is vereist
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dat het nog actueel is en dat de tijd die verloopt tussen het plegen van het misdrijf en de
daden van onderzoek beperkt is tot de tijd welke materieel noodzakelijk is om tot
voormelde daden over te gaan; daarenboven moeten er gegevens zijn vergaard waaruit
het misdrijf objectief kan worden afgeleid1. (Art. 41, eerste lid Sv.)
(N.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0864.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 15 juni 2005 is gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldiging-stelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Overwegende dat eiser de appèlrechters verwijt dat zij het tegen hem op 27
mei 2005 afgeleverde aanhoudingsbevel regelmatig hebben verklaard ofschoon
het op twee onwettige huiszoekingen volgt;
Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat de politie op 27 mei 2005 om
3.36 uur door een privépersoon ervan werd verwittigd dat iemand hem op straat
had aangeklampt met de melding zonet te zijn verkracht waarbij zij hem vroeg
de politie op te bellen; dat betrokkene door de verbalisanten nog diezelfde dag
van 4.00 uur tot 5.20 uur is verhoord; dat zij nadere gegevens verschafte over de
plaats en de omstandigheden van de feiten die door vier mannen tussen middernacht en 3 uur zouden zijn gepleegd; dat zij eveneens een overtuigingsstuk overhandigde; dat de politie zich op verzoek van de procureur des Konings naar de
plaats begaf die door het slachtoffer was aangegeven om er met name een huiszoeking te verrichten; dat een eerste huiszoeking, waarbij drie personen, waaronder eiser, werden aangehouden, om 5.54 uur plaatsvond; dat in vervolg op de
eerste onderzoeksverrichtingen een tweede huiszoeking plaatsvond om 10.15
uur, op dezelfde plaats en dezelfde dag;
Overwegende dat de appèlrechters met inachtneming van de omstandigheden
waarin om de tussenkomst van de politie was verzocht, met het verhoor van het
slachtoffer en met de vaststellingen van de verbalisanten met betrekking tot haar
toestand, mochten oordelen dat er gegevens waren vergaard waaruit objectief een
verkrachting kon worden afgeleid;
Dat zij eveneens, rekening gehouden met het hoger beschreven tijdsverloop,
mochten oordelen dat de voormelde huiszoekingen alleen van het misdrijf waren
1 Zie concl. O.M. in Pas. 2005, I, nr. 383.
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gescheiden door de tijd die materieel noodzakelijk was om deze uit te voeren;
Dat de appèlrechters met hun beslissing dat deze huiszoekingen wegens betrapping op heterdaad regelmatig waren, geen enkele van de in het middel aangevoerde bepalingen schenden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel:
Overwegende dat eiser het arrest verwijt dat het zijn conclusie waarin betrapping op heterdaad wordt betwist niet beantwoordt;
Overwegende dat de appèlrechters door te vermelden dat de rechtspleging regelmatig is aangezien "de misdaad van verkrachting zojuist was gepleegd", de
voormelde conclusie beantwoorden door de afwijkende of tegengestelde gegevens die eiser aanvoerde als niet doorslaggevend te beschouwen; dat zij, daarenboven, niet verplicht waren om de argumenten van eiser die geen afzonderlijk
middel uitmaakten, te beantwoorden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
29 juni 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. K. Bilge, Brussel.

Nr. 384
2° KAMER - 29 juni 2005

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ARTIKEL 36 ARTIKEL 36, EERSTE LID - WET 7 FEB. 2003 HOUDENDE VERSCHILLENDE BEPALINGEN INZAKE
VERKEERSVEILIGHEID - WERKING IN DE TIJD - INBREUK GEPLEEGD VÓÓR 1 MAART 2004 STRENGERE STRAFWET – TOEPASSING.
2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - STRAFWET - ZWAARSTE STRAF - HOGER
MINIMUM VAN DE STRAF VAN VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT TOT STUREN - VERPLICHT
KARAKTER VAN DE STRAF VAN VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT TOT STUREN.
3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - STRAF VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT TOT STUREN – MOTIVERING.
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4º STRAF — ANDERE STRAFFEN - VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT TOT STUREN –
MOTIVERING.
1º en 2° De nieuwe wet die de rechter verplicht om de bestuurder die, in staat van
bijzondere herhaling, wordt veroordeeld voor een inbreuk op art. 34, §2 Wegverkeerswet,
voortaan te bestraffen met een verval van het recht om een motorvoertuig te besturen, en
die daarenboven de minimumduur van het verval die voorheen acht dagen bedroeg
verhoogt tot drie maanden, is strenger1. (Art. 2, tweede lid Sw.; Artt. 34, §2 en 36, eerste
lid Wegverkeerswet)
3º en 4° De rechter die een facultatieve straf van vervallenverklaring van het recht tot
sturen uitspreekt zonder dat hij die straf motiveert, verantwoordt zijn beslissing niet naar
recht2. (Art. 195, tweede en derde lid Sv.)
(K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1715.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 12 november 2004 door
de Correctionele Rechtbank te Hoei in hoger beroep is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
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 eerste middel:
Overwegende dat eiser, enerzijds, het bestreden vonnis verwijt niet te antwoorden op zijn conclusie waarin hij aanvoert dat de hem verweten feiten inzake
wegverkeer werden begaan teneinde zijn lichamelijke integriteit te bewaren en
wegens de shocktoestand waarin hij verkeerde nadat hij de nacht van de feiten
bij het rijden was overvallen, en, anderzijds, dat het artikel 71 van het Strafwetboek schendt, naar luid waarvan er geen misdrijf is wanneer de beklaagde gedwongen werd door een macht die hij niet heeft kunnen weerstaan;
Overwegende dat het vonnis die conclusie beantwoordt door te oordelen "dat
de gegevens in het strafdossier en de redengeving van het vonnis dat op 17 juni
2003 door de correctionele rechtbank is gewezen [...] ten gevolge van de gewelddaden die [eiser] vermeldt aantonen dat [hij] alcohol had gebruikt vooraleer hij
achter het stuur ging zitten en [...] dat [hij] zich op weg heeft begeven ofschoon
hij niet tot rijden in staat was"; dat het eveneens vermeldt "dat de noodtoestand
die [eiser] aanvoert niet rechtvaardigde dat hij vervolgens de controle over zijn
voertuig verloor en vluchtte";
1 Cass., 13 okt. 2004, A.R. P.04.0906.F, nr. 478 en noot.
2 Zie Cass., 7 mei 1997, A.R. P.96.1553.F, nr. 221; 23 juni 1999, A.R. P.99.0177.F, nr. 391.
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Overwegende dat deze vermeldingen het bewijs van een rechtvaardigingsgrond niet ten laste van eiser leggen; dat de appelrechters immers oordelen dat de
beweringen van eiser geen enkele geloofwaardigheid bevatten aangezien, enerzijds, de feiten van de telastleggingen rijden in staat van dronkenschap en alcoholintoxicatie vóór de omstandigheden die als rechtvaardigingsgrond zijn ingeroepen waren ontstaan, en dat, anderzijds, deze omstandigheden hem niet van
zijn strafrechterlijke verantwoordelijkheid voor het ongeval dat hij op weg naar
huis heeft veroorzaakt en zijn daaropvolgende vlucht, ontslaan;
Dat de appelrechters aldus hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en
naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel:
Eerste onderdeel:
Overwegende dat de appelrechters, met bevestiging van het beroepen vonnis,
eiser veroordelen om, in staat van bijzondere herhaling voor de telastleggingen
A, B, C en E, enerzijds, de artikelen 8.3, tweede lid van het Wegverkeersreglement, 34, §2, 1°, 35 en 38, §1, 1° van de Wetten betreffende de Politie over het
Wegverkeer (telastleggingen A, B, C) te hebben overtreden, en, anderzijds, de
artikelen 52.2 van voormeld reglement, 33, §1, 1° en 38, §1, 1° van de voormelde wetten (telastleggingen D en E), tot twee werkstraffen of twee vervangende
geldboeten, evenals,
- voor de telastleggingen A en B, tot een straf bepaald bij de artikelen 36 en
38, §1, 1° en §4, vierde lid van diezelfde wetten, en
- voor de telastlegging D, tot een straf bepaald bij artikel 38, §1, 5° en §4, lid 4
van voormelde wetten,
m.a.w. tot twee vervallenverklaringen van het recht een motorvoertuig te besturen voor de duur van zes maanden, waarbij het herstel in het recht tot sturen
afhankelijk wordt gemaakt van het slagen voor medische en psychologische onderzoeken;
Overwegende dat, enerzijds, met toepassing van artikel 36, eerste lid van de
gecoördineerde wetten, zoals gewijzigd bij wet van 7 februari 2003, de rechter
voortaan de beklaagde die, zoals te dezen, zich in staat van bijzondere herhaling
bevindt, en die voor overtreding van artikel 34, §2 van de gecoördineerde wetten
is veroordeeld (telastlegging B), moet bestraffen met een verval van het recht om
een motorvoertuig te besturen; dat daarenboven de minimumduur van het verval
door deze wet tot drie maanden wordt opgetrokken;
Overwegende dat met toepassing van artikel 2, tweede lid van het Strafwetboek, die nieuwe straf alleen kan worden toegepast op de feiten die na de inwerkingtreding van de voormelde wet zijn gepleegd;
Overwegende dat de feiten vóór die inwerkingtreding zijn gepleegd; dat daaruit volgt dat de veroordeling tot een vervallenverklaring van het recht tot sturen
voor de telastleggingen A en B, met toepassing van artikel 195, derde lid van het
Wetboek van Strafvordering met redenen diende te worden omkleed;
Overwegende dat, anderzijds, de feiten van de telastlegging D met een faculta-
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tieve vervallenverklaring van het recht tot sturen worden bestraft;
Overwegende dat met toepassing van artikel 195, derde lid van voormeld wetboek, de rechter die deze straf uitspreekt ze met redenen dient te omkleden;
Overwegende dat de appelrechters door hun verzuim om de vervallenverklaringen die zij uitspreken met redenen te omkleden, hun beslissing niet naar recht
verantwoorden;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
Dat die onwettigheid het geheel van de straf en de bijdrage aan het Bijzonder
fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden aantast;
Overwegende dat, voor het overige, de substantiële of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
En overwegende dat er geen grond is om het tweede onderdeel van het tweede
middel, noch het derde middel te onderzoeken die door eiser zijn aangevoerd en
die niet tot een ruimere vernietiging of tot een vernietiging zonder verwijzing
kan leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over het geheel
van de straf en de bijdrage aan het Bijzonder fonds tot hulp aan slachtoffers van
opzettelijke gewelddaden;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het 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 de Correctionele Rechtbank te Luik, zitting houdende in hoger beroep.
29 juni 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met
opdracht – Advocaten: mrs. P. Chomé, Brussel en O. Bastyns, Brussel.

Nr. 385
1° KAMER - 30 juni 2005

BOEKHOUDRECHT - ACCOUNTANT - MONOPOLIE - DRAAGWIJDTE
Het monopolie van de externe accountants, dat zij, onder de voorwaarden bedoeld in
art. 82 W. 21 feb. 1985, delen met andere professionele boekhouders, is beperkt,
enerzijds, tot het verifiëren en corrigeren van alle boekhoudingstukken, en, anderzijds, tot
de expertise op het gebied van de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen en
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de analyse van de toestand en de werking van ondernemingen 1. (Art. 82 Wet 21 feb.
1985 tot hervorming van het Bedrijfsrevisoraat)
(Q. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0339.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 maart 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconclu-deerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan waarvan het tweede als
volgt is gesteld:
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 6, 1101, 1126, 1131, 1133 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 69, 78 en 82 (zoals ze bestonden vóór de opheffing en de vervanging ervan bij de wet van 22 april 1999) van de wet van 21 februari 1985 tot hervorming van het
bedrijfsrevisoraat;
- artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 mei 1992 (zoals het bestond vóór de wijziging ervan bij de wet van 22 april 1999) tot bescherming van de beroepstitel en van de
uitoefening van het beroep van boekhouder.
Aangevochten beslissingen
Om het hoger beroep van de [failliete vennootschap] ten dele gegrond te verklaren, de
overeenkomst tussen de partijen te vernietigen, de [failliete vennootschap] te veroordelen
om eiser 10.314,85 euro, plus interest, te betalen, en eiser te veroordelen om de [failliete
vennootschap] 11.127,01 euro, plus interest, terug te betalen, beslist het bestreden arrest
het volgende:
"Vast staat dat de facturen van 3 augustus 1995 tot 7 februari 1996 die door (eiser) aan
(de [failliete vennootschap]) zijn verstuurd, niet werden betwist naarmate ze werden ontvangen.
Die facturen, waarvan (de [failliete vennootschap]) de laatste vier overlegt, hebben als
briefhoofd 'Quinet Christian - Conseil fiscal', worden 'honorariumnota's' genoemd en hebben betrekking op provisies voor 'administratieve en boekhoudkundige opdracht', met vermelding van de dagen van die prestaties en van bepaalde uitgevoerde opdrachten, zoals
het opstellen en indienen van de BTW-aangiften.
(Eiser) schrijft zelf op 5 januari 1996 dat de balansen van 1993 en 1994 door hem 'naar
behoren opgemaakt' werden, aan de (de [failliete vennootschap]) werden overhandigd en
bij de balanscentrale werden neergelegd, wat - volgens hem - een idee moest kunnen bieden over de toestand van de vennootschap, met het oog op een eventuele overname door
een derde.
De vergeefse vragen en nadien de verwijten van (de [failliete vennootschap]) hadden,
1 Zie Arbitragehof, arrest 7 feb. 2001, nr. 11/2001, B.S. 21 maart 2001, 8861.

1486

HOF VAN CASSATIE

30.6.05 - Nr. 385

vanaf april 1995, vooral betrekking op de vraag (aan eiser) om een tussentijdse 'boekhoudkundige toestand' voor te leggen in 1995.
(De [failliete vennootschap]) voert aan dat (eiser), die zich als 'fiscaal adviseur' had
voorgedaan, in werkelijkheid geen accountant was, een beroep dat gereglementeerd is bij
de wet van 21 februari 1985 die van toepassing was op de overeenkomst die in 1994-1995
was uitgevoerd.
In tegenstelling tot hetgeen het bestreden vonnis vermeldt, voert (de [failliete vennootschap]) immers niet de latere wet aan van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige
en fiscale beroepen.
Artikel 78 van de wet van 21 februari 1985 vermeldt de opdrachten die alleen door accountants mogen worden uitgevoerd: '1. het verifiëren en corrigeren van alle boekhoudingsstukken; (...) 2. de organisatie van de boekhoudingsdiensten en van de administratieve diensten van de ondernemingen; 3. de organisatie en het voeren van de boekhouding
van derden; 4. het verstrekken van advies in belastingzaken (...)'.
Uit de overgelegde stukken blijkt dat de door (eiser) uitgevoerde opdrachten met die
beschrijving overeenstemmen: hij was kennelijk belast met hetgeen men als volledige
boekhoudkundige opdracht kan omschrijven (voorbereiding en neerlegging van de balansen, voorbereiding en indiening van de BTW-aangiften).
Uit de overgelegde attesten blijkt dat (eiser) weliswaar erkend boekhouder was sinds 1
juni 1993 tot zijn schrapping op 21 april 1999, dus na de litigieuze periode, maar dat hij
daarentegen sinds 24 september 1993 niet langer lid was van het Instituut der accountants,
dus tijdens de periode waarin hij voor (de [failliete vennootschap]) opdrachten had uitgevoerd die alleen door accountants mogen worden uitgevoerd.
Het is dus bewezen dat (eiser) op onwettige wijze voor rekening van (de [failliete vennootschap]) werkzaamheden heeft verricht die de volgens de wet alleen door erkende accountants mogen worden verricht.
De overeenkomst tussen de partijen was dus nietig en moet worden vernietigd omdat
zij strijdig is met de openbare orde, op grond van de artikelen 6 en 1131van het Burgerlijk
Wetboek.
Het feit dat de opdrachtgever oorspronkelijk niet wist dat degene die voor hem opdrachten uitvoerde die alleen mogen worden uitgevoerd door houders van een titel en die
bovendien toegelaten zijn tot een bij de wet gereglementeerd beroep, zodat die opdrachten
dus onwettig werden uitgevoerd, en verder ook het feit dat diezelfde persoon, wellicht
veiligheidshalve, niet uitdrukkelijk aanspraak heeft gemaakt op de bewuste titel, te weten
die van accountant, die hij niet meer bezat, staat niet eraan in de weg dat een contractuele
verbintenis wordt tenietgedaan die strijdig is met de wet, die van openbare orde is, omdat
zij de uitoefening van een beroepsactiviteit in het algemeen belang wil reglementeren".
Grieven
Ten tijde van de litigieuze feiten was het beroep van accountant gereglementeerd door
de wet van 21 februari 1985 tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat, die het Instituut der
accountants heeft opgericht.
Artikel 78 van die wet geeft een niet-limitatieve en niet-exclusieve opsomming van de
werkzaamheden van de accountant, namelijk: 1° het verifiëren en corrigeren van alle
boekhoudingsstukken; 2° de expertise, zowel privé als gerechtelijk, op het gebied van de
boekhoudkundige organisatie van ondernemingen, alsmede de analyse volgens boekhoudmethodes van de toestand en de werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun
kredietwaardigheid, hun rendabiliteit en risico's; 3° de organisatie van de boekhoudingsdiensten en van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals het adviseren
over de boekhoudkundige en administratieve organisatie van de ondernemingen; 4° de or-
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ganisatie en het voeren van de boekhouding van derden; 5° het verstrekken van advies in
belastingzaken voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover dit
door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van één der werkzaamheden bedoeld onder 1°.
Als zodanig voert die bepaling geen enkel monopolie in ten gunste van de accountants
en verbiedt zij, tegelijkertijd, geenszins dat die werkzaamheden worden verricht door personen die de titel van accountant niet bezitten.
Daarentegen zijn, volgens artikel 82 van de wet van 21 februari 1985, enkel de natuurlijke personen en de rechtspersonen die zijn ingeschreven in het register van de externe
accountants gerechtigd om geregeld:
1° de in artikel 78, 1° en 2°, bedoelde werkzaamheden, namelijk 1° het verifiëren en
corrigeren van alle boekhoudingsstukken; 2° de expertise, zowel privé als gerechtelijk, op
het gebied van de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen, alsmede de analyse
volgens boekhoudmethodes van de toestand en de werking van ondernemingen vanuit het
oogpunt van hun kredietwaardigheid, hun rendabiliteit en risico's;
2° de opdrachten bedoeld in artikel 64, §2 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, uit te voeren of zulks aan te bieden.
Dezelfde bepaling preciseert ook nog dat het eerste lid, 1°, niet van toepassing is: 1° op
de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren; 2° op de in artikel 78, 1° en 2°, bedoelde
werkzaamheden uitgevoerd in ondergeschikt verband krachtens een arbeidsovereenkomst
of een door de overheid bezoldigde betrekking die niet leiden tot een attestering of een expertiseverslag bestemd om te worden overgemaakt aan derden.
Overigens, bepaalt artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 mei 1992 tot bescherming
van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van boekhouder: in de zin van dit
besluit oefent diegene de beroepswerkzaamheid van boekhouder uit, die zich gewoonlijk,
als zelfstandige en voor rekening van derden, bezighoudt met: - de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent; - het openen, het houden, het centraliseren
en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen; - het bepalen
van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm.
In deze zaak stelt het bestreden arrest vast dat eiser tijdens de litigieuze periode de titel
van erkend boekhouder voerde, dat de litigieuze facturen betrekking hadden op provisies
voor "administratieve en boekhoudkundige opdracht", met vermelding van de dagen van
die prestaties en van bepaalde uitgevoerde opdrachten, zoals het opstellen en indienen van
de BTW-aangiften, en dat eiser kennelijk belast wast met hetgeen men als volledige boekhoudkundige opdracht kan omschrijven (voorbereiding en neerlegging van de balansen,
voorbereiding en indiening van de BTW-aangiften), met andere woorden, opdrachten bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 mei 1992 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van boekhouder.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest dat, op grond van artikel 78 van de wet van 21 februari 1985, beslist dat eiser op onwettige wijze voor rekening van (de [failliete vennootschap]) de werkzaamheden heeft verricht die volgens de wet alleen door erkende accountants mogen worden verricht, zodat de overeenkomst tussen de partijen dus als nietig moet
worden beschouwd omdat zij strijdig is met de openbare orde, de volgende artikelen
schendt:
- artikel 78 van de wet van 21 februari 1985, dat als dusdanig de uitoefening van geen
enkele werkzaamheid voorbehoudt voor accountants, alsook de artikelen 69 en 82 van
voornoemde wet (die drie bepalingen zoals ze bestonden vóór de opheffing en de vervanging ervan bij de wet van 22 april 1999) in zoverre het niet vaststelt dat de werkzaamheden die eiser voor rekening van de [failliete vennootschap] verrichtte, deel uitmaakten van
die (welke) bedoeld (zijn) in laatstgenoemde bepaling (artikel 82) en die alleen door er-
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kende accountants mogen worden uitgevoerd;
- artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 mei 1992 (zoals het bestond vóór de wijziging ervan bij de wet van 22 april 1999) tot bescherming van de beroepstitel en van de
uitoefening van het beroep van boekhouder, in zoverre uit de vaststellingen van het arrest
blijkt dat de werkzaamheden die eiser, een erkend boekhouder, voor rekening van de [failliete vennootschap] verrichtte, wel degelijk in die bepaling bedoeld waren;
- bijgevolg, de artikelen 6, 1108, 1126, 1131, 1133 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek.

IV. Beslissing van het Hof
1. Tweede middel
Overwegende dat artikel 82 van de wet van 21 februari 1985 tot hervorming
van het bedrijfsrevisoraat, zoals het van toepassing was op de feiten, bepaalde
welke de werkzaamheden of opdrachten waren die enkel de natuurlijke personen
en de rechtspersonen die zijn ingeschreven in het register van de externe accountants gerechtigd waren om geregeld uit te voeren of zulks aan te bieden;
Dat dit monopolie, dat de accountants, onder de voorwaarden bedoeld in die
tekst, deelden met andere professionele boekhouders, sloeg, enerzijds, op het verifiëren en corrigeren van alle boekhoudingsstukken, en, anderzijds, op de expertise, zowel privé als gerechtelijk, op het gebied van de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen, alsmede de analyse volgens boekhoudmethodes van de
toestand en de werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, hun rendabiliteit en risico's;
Overwegende dat genoemd artikel 82 daarentegen geen enkel monopolie invoerde voor de activiteiten bedoeld bij artikel 78, 3°, 4° en 5° van voornoemde
wet, namelijk de organisatie van de boekhoudingsdiensten en van de administratieve diensten van de ondernemingen, de organisatie en het voeren van de boekhouding van derden en, in bepaalde omstandigheden, het verstrekken van advies
in belastingzaken;
Overwegende dat artikel 4 van het koninklijk besluit tot bescherming van de
beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van boekhouder, zoals het van
toepassing was op de feiten, luidt als volgt: in de zin van dit besluit oefent diegene de beroepswerkzaamheid van boekhouder uit, die zich gewoonlijk, als zelfstandige en voor rekening van derden, bezighoudt met:
- de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door
de wet bepaalde vorm;
Overwegende dat het bestreden arrest vaststelt dat de door de failliete vennootschap overgelegde facturen "betrekking hebben op provisies voor 'administratieve en boekhoudkundige opdracht', met vermelding van de dagen van die prestaties en van bepaalde uitgevoerde opdrachten, zoals het opstellen en indienen van
de BTW-aangiften" en dat eiser zelf verklaard had dat hij "de balansen van 1993
en 1994" had opgemaakt en neergelegd.
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Overwegende dat het arrest vervolgens oordeelt dat de overeenkomst tussen de
partijen "nietig (is) en moet worden vernietigd omdat zij strijdig is met de openbare orde" op grond dat eiser, die erkend boekhouder was, "daarentegen [...] niet
langer lid was van het Instituut der accountants [...] tijdens de periode waarin hij"
voor (de [failliete vennootschap]) de litigieuze opdrachten "had uitgevoerd", dat
"artikel 78 van de wet van 21 februari 1985 de opdrachten vermeldt die alleen
door accountants mogen worden uitgevoerd: '1. het verifiëren en corrigeren van
alle boekhoudingsstukken; (...) 2. de organisatie van de boekhoudingsdiensten en
van de administratieve diensten van de ondernemingen; 3. de organisatie en het
voeren van de boekhouding van derden; 4. het verstrekken van advies in belastingzaken'" en dat "de uitgevoerde opdrachten met die beschrijving overeenstemmen: [eiser] was kennelijk belast met hetgeen men als volledige boekhoudkundige opdracht kan omschrijven (voorbereiding en neerlegging van de balansen,
voorbereiding en indiening van de BTW-aangiften l...)";
Dat het arrest aldus niet naar recht verantwoord is;
Dat het middel gegrond is;
2. De overige grieven
Overwegende dat er grond bestaat tot onderzoek van het eerste middel dat niet
tot ruimere cassatie kan leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
30 juni 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met
opdracht – Advocaat: mr. Wouters.

Nr. 386
1° KAMER - 30 juni 2005

OVEREENKOMST — BESTANDDELEN — TOESTEMMING - BEDROG - BEGRIP VERZWIJGING
Verwijzing bij het sluiten van een ruilovereenkomst kan, in bepaalde omstandigheden,
bedrog uitmaken wanneer de partij die het verzwegen feit niet kende, niet zou
gecontracteerd hebben indien zij dat feit zou hebben gekend1. (Art. 1116 B.W.)
1 Cass., 16 sept. 1999, A.R. C.97.0301.N, nr. 465.
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(S. T. R.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0523.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 april 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconclu-deerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1108, 1109, 1116 en 1118 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt eerst vast dat verweerster, bij twee onderscheiden onderhandse overeenkomsten van 20 september 1999, aan eiser "een onroerend goed dat omschreven is als een
chalet met grond en een stuk grond met een caravan" gelegen te Vergnies heeft verkocht
voor 1.000.000 BEF, en dat eiser aan verweerster "een klein appartement", gelegen te Porto Empedocle, in Sicilië, verkocht heeft voor 50.000.000 ITL, dat "de partijen het ermee
eens zijn te preciseren dat die twee overeenkomsten eigenlijk een ruil waren", waarbij verweerster "200.000 BEF moest opleggen en het in de eerste overeenkomst vermelde bedrag
van 1.000.000 BEF in werkelijkheid niet was betaald"; vervolgens vernietigt het arrest,
met bevestiging van het beroepen vonnis, enerzijds, op verweersters vordering, die overeenkomsten in het nadeel van eiser en veroordeelt het eiser tot betaling van schadevergoeding, anderzijds beschikt het afwijzend op eisers vordering tot gerechtelijke ontbinding
van die litigieuze overeenkomsten, in het nadeel van verweerster, en op eisers vordering
tot veroordeling tot betaling van schadevergoeding, zulks op de volgende gronden:
"Dat (verweerster) de bevestiging van het vonnis vordert in zoverre dit de vernietiging
van de overeenkomsten in het nadeel van (eiser) heeft gevorderd;
Dat zij aanvoert dat laatstgenoemde zich schuldig heeft gemaakt aan verschillende bedrieglijke kunstgrepen;
Dat uit (eisers) verklaringen tijdens zijn verhoor door de eerste rechter blijkt dat:
- hij de eigendom in Italië in 1990 voor 6.500.000 ITL heeft gekocht en hem te gelde
wilde maken voor 1.250.000 BEF, en preciseert dat hij er ontzettend veel verbouwingen
in heeft gedaan;
- hij de voorzijde van het huis heeft verkocht aan een Italiaan van daarginds en dat hij
met [verweerster] onderhandeld heeft over de achter-zijde;
- hij, toen hij in Italië leefde, de volledige eigendom bewoonde;
- 'eiseres het hele huis wil, de tegenwaarde van het miljoen, en niet alleen de achteraangelegen plaatsen, zo niet wil zij de volledige vernietiging van de overeenkomsten';
Dat uit zijn verklaringen ook nog volgt dat hij (verweersters) verklaringen niet betwistte volgens welke zij hem herhaaldelijk gevraagd zou hebben om het appartement te bezoeken, waarop (eiser) gezegd zou hebben dat hij niet op haar kon wachten in Italië;
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Dat uit de stukken die tijdens de rechtspleging zijn bezorgd wel degelijk blijkt dat het
goed, gekadastreerd 157 nr. 18, na de litigieuze ruil, kadastraal gesplitst werd, waarbij het
goed 157 nr. 18 vervangen werd door de onderverdelingen 20 en 21;
Dat (eiser) beweert dat het gaat om een initiatief van het Italiaanse kadaster, aangezien
het appartement op twee niveaus is gelegen, hetgeen geen weerslag heeft op de verkoop
van het goed;
Dat uit de overgelegde stukken evenwel blijkt dat die kadastrale wijziging er gekomen
is na een aangifte van verandering, die slechts van de eigenaar, namelijk (eiser), afkomstig
kon zijn;
Dat (verweerster) bijgevolg terecht verklaart dat zij bedrogen is door (eiser), die met
haar een goed van geringe waarde heeft geruild (volgens voornoemde verklaring [van eiser], is de tegenwaarde van het miljoen het hele huis, en niet alleen de achteraangelegen
plaatsen) dat hij in tweeën wilde verdelen zonder zijn medecontractant daarvan op de
hoogte te brengen;
Dat (eiser) zich zodoende schuldig heeft gemaakt aan kunstgrepen die bedrog kunnen
uitmaken, en die doorslaggevend waren voor (verweersters) toestemming in de ruil;
Dat die kunstgrepen nadien nog bleven voortduren, aangezien (eiser) niet toestond dat
[verweerster] het appartement bezocht;
Dat (verweerster) weliswaar erg lichtzinnig is geweest door in die omstandigheden een
verbintenis aan te gaan, zonder het pand te hebben bezocht of enige vorm van inlichtingen
te hebben genomen;
Dat degene die bedrog pleegt zich evenwel niet kan beroepen op verzuim, onvoorzichtigheid, ja zelfs onverschoonbare dwaling van zijn slachtoffer, teneinde zich vrij te pleiten
van de gevolgen van zijn bedrog en aldus te verkrijgen dat de door het slachtoffer ingestelde vordering tot nietigverklaring of tot schadevergoeding wordt afgewezen (...);
Dat de rechter bijgevolg terecht de ruil heeft vernietigd, wegens het door (eiser) gepleegde bedrog";
en
"Dat (eiser) bijkomend de ontbinding vordert van de ruilovereenkomst in het nadeel
van (verweerster), op grond dat zij geweigerd heeft binnen het jaar de authentieke koopakte te verlijden;
Dat zij zulks terecht heeft geweigerd, gelet op (eisers) bedrieglijke kunstgrepen en op
het feit dat zij de vernietiging van de overeenkomst had gevorderd;
(...)
Dat (eiser) schadevergoeding vordert, omdat hij het chalet heeft moeten verlaten, wegens morele schade, voor de gebruiksderving van het onroerend goed en voor de aan de
fiscus betaalde bedragen;
Dat die verschillende eisen niet gegrond zijn, aangezien de vernietiging van de overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende schade het gevolg zijn van het door (eiser) gepleegde bedrog, zodat hij de gevolgen van zijn eigen fouten moet dragen".
Grieven
Bedrog is enkel een grond van nietigheid van de overeenkomst indien die partij aan wie
het ten laste wordt gelegd, zich schuldig heeft gemaakt aan kunstgrepen die doorslaggevend waren voor de toestemming van de andere partij.
En, hoewel de bodemrechter op onaantastbare wijze en in feite het bestaan van kunstgrepen aan de zijde van de partij vaststelt, toch mag het Hof nagaan of de rechter, uit die
feiten, naar recht het bestaan van bedrog heeft kunnen afleiden.
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Het bestaan van bedrog aan de zijde van eiser kan evenwel uit geen enkel van de door
het arrest aangehaalde feiten worden afgeleid.
De omstandigheden dat eiser de eigendom die hij aan verweerster heeft overgelaten,
aangekocht heeft voor een lagere prijs dan die bij de litigieuze ruil, waarbij eiser "preciseert dat hij er ontzettend veel verbouwingen in heeft gedaan"; dat eiser "de voorzijde van
het huis aan een Italiaan van daarginds" heeft verkocht, dat de ruil betrekking had op de
"achterzijde" ervan (een "klein appartement", volgens het arrest), dat eiser vroeger "toen
hij in Italië leefde" het gehele huis bewoonde, niet met "kunstgrepen" gelijkgeschakeld
kunnen worden.
Hoewel het arrest, vervolgens, vaststelt dat het overgelaten goed kadastraal gesplitst
werd, met betrekking waartoe het arrest opmerkt dat het initiatief daartoe van eiser uitging, en dat eiser verweerster niet toegestaan heeft het appartement te bezoeken, ook al
deden die omstandigheden, zoals het arrest dit vaststelt, in de bekritiseerde middelen (en
bovendien, betreffende het aan verweerster geweigerde bezoek van het appartement, in de
herinnering aan de voorgaande rechtspleging, pagina 3, vierde streepje) zich voor na het
sluiten van de ruilovereenkomst. Ook al zouden die omstandigheden gelijkgesteld kunnen
worden met "kunstgrepen" die bedrog opleveren, toch hadden ze niet doorslaggevend
kunnen zijn voor de toestemming van een partij in een overeenkomst die voordien gesloten was.
En, hoewel eiser, zoals het arrest, blijkbaar, meent te kunnen afleiden uit de kadastrale
splitsing, "(het overgelaten goed) in tweeën wilde verdelen zonder zijn medecontractant
daarvan op de hoogte te brengen", toch kan dat voornemen niet gelijkgesteld worden met
een "kunstgreep" die doorslaggevend is voor verweersters toestemming. Indien de ruilovereenkomst de zaak identificeert waarover het akkoord is gesloten, is de tot levering gehouden ruiler contractueel tot uitvoering verplicht. En, bij ontstentenis daarvan of bij levering van een gedeelte van de zaak - en m.b.t tot een onroerend goed, wanneer dit naderhand gesplitst wordt en de authentieke akte als voorwerp slechts een gedeelte kan hebben
van het onroerend goed dat in de eerdere onderhandse overeenkomst is geïdentificeerd -,
zal die contractuele wanuitvoering als zodanig worden gestraft: zij levert geenszins bedrog op.
Tot slot levert het waardeverschil tussen de geruilde goederen, op zich, geen bedrog op,
aangezien de partijen met betrekking daartoe de volle vrijheid hebben. En, luidens artikel
1118 van het Burgerlijk Wetboek, maakt benadeling overeenkomsten slechts nietig ingeval de wet daarin uitdrukkelijk voorziet. Zulks is niet het geval bij een ruilovereenkomst.
Het arrest miskent dus het wettelijk begrip bedrog.
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt eerst vast dat verweerster, bij twee onderscheiden onderhandse overeenkomsten van 20 september 1999, aan eiser "een onroerend goed dat omschreven is als een
chalet met grond en een stuk grond met een caravan" gelegen te Vergnies heeft verkocht
voor 1.000.000 BEF, en dat eiser aan verweerster "een klein appartement", gelegen te Porto Empedocle, in Sicilië, verkocht heeft voor 50.000.000 ITL, dat "de partijen het ermee
eens zijn te preciseren dat die twee overeenkomsten eigenlijk een ruil waren", waarbij verweerster "200.000 BEF moest opleggen en het in de eerste overeenkomst vermelde bedrag
van 1.000.000 BEF in werkelijkheid niet was betaald"; vervolgens beschikt het afwijzend
op eisers vordering tot vernietiging, en bijkomend, tot gerechtelijke ontbinding van die litigieuze overeenkomsten, in het nadeel van verweerster, en tot veroordeling van verweer-
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ster tot betaling van schadevergoeding, zulks op de volgende gronden:
"Dat (eiser) de vernietiging van die overeenkomsten vordert op grond van bedrog"
Dat hij aanvoert dat:
(...)
dit chalet onbewoonbaar was;
(...)
Met betrekking tot de zogenaamde onbewoonbaarheid van het chalet, gewezen moet
worden op de bijzondere lichtzinnigheid (van eiser), die een goed koopt in de toestand die
de koper goed bekend is (zie overeenkomst van 20 september 1999) terwijl hij verklaart
het vóór de koop nooit bezocht te hebben;
Dat er tevens op gewezen moet worden dat (eiser) vanaf 20 september 1999 bezit genomen heeft van het goed, zich er vervolgens heeft geïnstalleerd zonder enige klacht te uiten
over de toestand ervan en daar gebleven is tot (verweerster) opnieuw bezit van het goed
heeft genomen, (eind 2001 volgens [eiser] en juni 2003 volgens (verweerster]);
Dat hij, zoals hierboven gezegd, na door (verweerster) te zijn gedagvaard, in eerste aanleg eiste dat de authentieke akte zou worden verleden en de gedwongen tenuitvoerlegging
van de overeenkomst betreffende dat chalet vorderde;
Dat zijn hardnekkige houding zijn huidige beweringen tegenspreekt volgens welke zijn
toestemming waardeloos gemaakt zou zijn door (verweersters) kunstgrepen, die voor hem
de onbewoonbare staat van het chalet verborgen zou hebben gehouden;
(...)
Dat er dus geen grond bestaat tot vernietiging wegens bedrog."
Grieven
Eiser had in conclusie staande gehouden:
"Dat (eiser) voornoemd chalet volledig heeft gerestaureerd;
(...)
Dat (eiser) preciseert dat hij ermee ingestemd heeft dat onbewoonbare chalet te bewonen, gelet op het feit dat hij in België moest blijven (omdat mevrouw W., zijn levensgezellin, haar kinderen op school wilde inschrijven [de ruilovereenkomsten werden in september 1999 ondertekend]);
Dat (eiser) dus het onaanvaardbare heeft aanvaard vanwege die noodzaak en 'gekampeerd' heeft in een ongezonde plek in afwachting van de restauratie ervan ([eiser] zegt dat
hij in de loop van 1999 naar België was teruggekeerd na de dood van zijn eigen moeder
die op 8 juni 1999 in Italië was overleden en wier laatste wilsbeschikking vroeg in België
te worden begraven waar het grootste deel van haar familie verbleef). Bij die gelegenheid
heeft (eiser) opnieuw contact aangeknoopt met de kinderen uit zijn eerste huwelijk en
heeft hij bij hen steun gevonden. Voor het overige, ook al heeft (verweerster) depressieve
neigingen, voert (eiser) zijn wankele gezondheidstoestand aan die onder meer te wijten is
aan zware tegenslagen in zijn privé-leven (overlijden van een kind), zijn het alle omstandigheden samen die (eiser) ertoe hebben aangezet in het chalet te blijven ondanks de onbewoonbaarheid ervan (...)";
Met die overwegingen bevestigde eiser, zonder te ontkennen dat hij daadwerkelijk het
chalet had bewoond, dat uit die bewoning niet kon worden afgeleid dat het chalet bewoonbaar was, aangezien de bewoning, enerzijds, gerechtvaardigd was door de omstandigheid dat hij het chalet had gerestaureerd, en, anderzijds, door de noodzakelijkheid om
dat chalet te bewonen, wegens familiale en gezondheidsredenen.
Door evenwel, en zonder verdere verduidelijking of uitleg te beslissen dat uit de om-
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standigheid dat eiser het chalet had bewoond, af te leiden dat het noodzakelijkerwijs bewoonbaar was, antwoordt het arrest niet op het middel dat eiser aanvoert in de bovenstaande overwegingen van zijn conclusie, volgens hetwelk uit zijn bewoning van het chalet niet mocht worden afgeleid dat het bewoonbaar was.
Het arrest is dus niet regelmatig met redenen omkleed.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat er geen grond bestaat om acht te slaan op de door eiser aan
het Hof bezorgde stukken, die niet zijn neergelegd door een advocaat bij het Hof
van Cassatie;
1. Eerste middel
Overwegende dat bedrog in de zin van artikel 1116 van het Burgerlijk Wetboek impliceert dat een medecontractant doelbewust listen gebruikt om de andere partij aan te sporen de overeenkomst te sluiten;
Dat verzwijging bij het sluiten van een overeenkomst, in bepaalde omstandigheden, bedrog in de zin van voornoemd artikel kan uitmaken wanneer de partij
die het verzwegen feit niet kende, niet gecontracteerd zou hebben indien zij dat
feit zou hebben gekend;
Overwegende dat het Hof dient na te gaan of de rechter, uit de feiten die hij
vermeldt, naar recht het bestaan van bedrog heeft kunnen afleiden waardoor die
partij ertoe werd aangezet te contracteren;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat "[verweerster] terecht verklaart dat zij
bedrogen is door [eiser], die met haar een goed van geringe waarde heeft geruild
(volgens de [...] verklaring [van eiser], is de tegenwaarde van het miljoen het
hele huis, en niet alleen de achteraangelegen plaatsen), dat hij in tweeën wilde
verdelen zonder zijn medecontractant daarvan op de hoogte te brengen; dat [eiser] zich zodoende schuldig heeft gemaakt aan kunstgrepen die bedrog kunnen
uitmaken, en die doorslaggevend waren voor (verweersters) toestemming in de
ruil";
Dat het arrest, uit die overwegingen waaruit volgens het hof van beroep blijkt
dat eiser verweerster bedrogen heeft over de samenstelling van het goed bij de
ruil, naar recht heeft kunnen afleiden dat eiser bedrog heeft gepleegd;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
Overwegende dat het arrest, met de in het middel aangewezen overwegingen,
de conclusie, waarin eiser aanvoerde dat zijn bewoning van het chalet niet impliceerde dat het bewoonbaar was, verwerpt door ze tegen te spreken;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
30 juni 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met
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opdracht – Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 387
VAKANTIEKAMER - 5 juli 2005

1º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BESLISSING VAN HET
ONDERZOEKSGERECHT - MIDDEL AFGELEID UIT DE SCHENDING VAN ARTIKEL 149 G.W.
2º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING ONDERZOEKSGERECHT - TOEZICHT - VOORWERP - BESCHIKKING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER.
3º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING ONDERZOEKSGERECHT - VOORWERPEN - INBESLAGNEMING - TERUGGAVE - OORDEEL –
DRAAGWIJDTE.
4º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING ONDERZOEKSGERECHT - OVERLEVERING - VOORWAARDE DAT DE PERSOON, NA TE ZIJN BERECHT,
NAAR BELGIË WORDT TERUGGEZONDEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING.
1º Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing voor de onderzoeksgerechten die uitspraak
doen over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel1. (Art. 149 G.W.
1994)
2º Voor de onderzoeksgerechten die met toepassing van de artikelen 16 en 17 van de wet
betreffende het Europees aanhoudingsbevel uitspraak doen, is de beschikking van de
onderzoeksrechter waarbij de hechtenis van de betrokken persoon krachtens artikel 11,
§3 van dezelfde wet wordt bevolen, niet aanhangig en hebben de onderzoeksgerechten
geen rechtsmacht om over de regelmatigheid van die beschikking uitspraak te doen 2.
(Artt. 16 en 17 Wet 19 dec. 2003)
3º De onderzoeksgerechten die oordelen over de tenuitvoerlegging van het Europees
aanhoudingsbevel, hebben geen rechtsmacht om uitspraak te doen over de teruggave
van voorwerpen die in het kader van een andere rechtszaak in beslaggenomen werden3.
(Art. 26, §1, tweede lid Wet 19 dec. 2003)
4º Wanneer de persoon op wie het Europees aanhoudingsbevel met het oog op de
instelling van vervolging betrekking heeft, Belg is of in België verblijft, kan de overlevering
afhankelijk worden gesteld van de voorwaarde dat de persoon, na te zijn berecht, naar
België wordt teruggezonden teneinde aldaar de straf of de veiligheidsmaatregel te
ondergaan die tegen hem in de uitvaardigende Staat is uitgesproken; de
onderzoeksgerechten die oordelen over de tenuitvoerlegging van het Europees
aanhoudingsbevel oordelen onaantastbaar of aan de betrokken persoon die Belg is of in
België verblijft die voornoemde maatregel kan worden toegekend4. (Art. 8 Wet 19 dec.
2003)
(F.)

Eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq heeft in substantie gezegd:
1. Het eerste middel faalt naar recht.
1 Zie concl. O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
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Aan de ene zijde: artikel 149 Grondwet is niet van toepassing voor de
onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de tenuitvoerlegging van het Europees
aanhoudingsbevel5.
Aan de andere zijde: voor de onderzoeksgerechten die met toepassing van de artikelen
16 en 17 van de wet betreffende het Europees aanhoudingsbevel uitspraak doen, de
beschikking van de onderzoeksrechter waarbij de hechtenis van de betrokken persoon
krachtens artikel 11, §3 van dezelfde wet wordt bevolen, is niet aanhangig en de
onderzoeksgerechten hebben geen rechtsmacht om over de regelmatigheid van die
beschikking uitspraak te doen. Deze regel lijkt op het eerste gezicht schokkend, maar ligt
in de logica van het Europees aanhoudingsbevel. Immers, de vrijheidsberovende titel is
niet de beschikking van de onderzoeksrechter, maar het Europees aanhoudingsbevel van
de uitvaardigende Staat6.
2. Het tweede middel faalt dus ook naar recht.
3. Het derde middel faalt naar recht.
Artikel 26, §1 van de wet betreffende het Europees aanhoudingsbevel is van toepassing.
Geen bijzondere wettelijke voorwaarden van toepassing zijn voorzien.
4. Het vierde middel faalt naar recht.
Aan de ene zijde: artikel 149 Grondwet is niet van toepassing voor de
onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de tenuitvoerlegging van het Europees
aanhoudingsbevel.
Aan de andere zijde: wat artikel 8 van de wet betreffende het Europees
aanhoudingsbevel betreft, is de beoordeling door de onderzoeksgerechten in feite,
dientengevolge onaantastbaar7.
5. De beslissing is, voor het overige, overeenkomstig de wet, gewezen.
Conclusie: verwerping.
ARREST

(A.R. P.05.0896.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 20 juni 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
5 Cass., 16 maart 2005, A.R. P.05.0323.F, nr. 168, redenen; zie Cass., 26 maart 1997, A.R.
P.97.0378.F, nr. 166.
6 Zie Cass. 25 januari 2005, A.R. P.05.0065.N, nr. 51. Alles valt of blijft met het aanhoudingsbevel
waarvan de regelmatigheid niet kan onderzocht worden door de Belgische rechter. De
onderzoeksrechter doet niets anders dan nagaan of de voorwaarden van tenuitvoerlegging bepaald in
de artikelen 4 tot 6 van de wet vervuld zijn. Daarbij kan de onderzoeksrechter, hetzij ambtshalve,
hetzij op verzoek van de betrokkene, deze krachtens artikel 11, §4, of 20 van de wet van 19 december
2003, al dan niet, met of zonder voorwaarden, in vrijheid stellen. Ook kan de raadkamer en de K.I. de
vrijheid onder voorwaarden van eiser gelasten, maar dit houdt m.i. geen onderzoek naar de
regelmatigheid van de beschikking van de onderzoeksrechter in.
7 Zie Cass., 5 oktober 2004, A.R. P.04.1286.N, nr. 456.
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Eiser 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 de middelen
Overwegende dat artikel 149 Grondwet niet van toepassing is voor de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de tenuitvoerlegging van het Europees
aanhoudingsbevel;
Dat het eerste, tweede en vierde middel, in zoverre zij schending van die
grondwettelijke bepaling aanvoeren, falen naar recht;
1. Eerste middel
Overwegende dat het middel, in zoverre het de regelmatigheid van de beschikking tot hechtenis genomen door de onderzoeksrechter en de beschikking van de
raadkamer aanvecht, niet gericht is tegen het bestreden arrest, mitsdien niet ontvankelijk is;
Overwegende dat krachtens artikel 11, §7 van de wet van 19 december 2003
betreffende het Europees aanhoudingsbevel, tegen de beschikking waarbij de onderzoeksrechter overeenkomstig artikel 11, §3 van dezelfde wet beslist over de
hechtenis van de betrokken persoon, geen rechtsmiddel openstaat;
Overwegende dat de onderzoeksgerechten die met toepassing van de artikelen
16 en 17 van de voormelde wet uitspraak doen, enkel te oordelen hebben over de
tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 4 tot en met 8 van die wet, na te hebben nagegaan of de
voorwaarden van artikel 3 van diezelfde wet vervuld zijn;
Dat voor die onderzoeksgerechten de beschikking van de onderzoeksrechter
waarbij de hechtenis van de betrokken persoon krachtens artikel 11, §3, voornoemd wordt bevolen, evenwel niet aanhangig is en de onderzoeksgerechten
geen rechtsmacht hebben om over de regelmatigheid van die beschikking uitspraak te doen;
Dat hieruit volgt dat een daarop betrekking hebbend verweer van de betrokken
persoon doelloos is, zodat de onderzoeksgerechten daarop niet hoeven te antwoorden;
Dat het middel, in zoverre het uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
naar recht;
2. Tweede middel
Overwegende dat zoals blijkt uit het antwoord op het eerste middel, de onderzoeksgerechten die uitspraak doen met toepassing van de artikelen 16 en 17 van
de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, enkel
uitspraak doen over de tenuitvoerlegging van dat bevel maar geen rechtsmacht
hebben om de regelmatigheid van de beslissing tot hechtenis genomen door de
onderzoeksrechter krachtens artikel 11, §3 van dezelfde wet te onderzoeken;
Overwegende dat inzake Europees aanhoudingsbevel, de beslissing genomen
door de uitvaardigende rechterlijke autoriteit als bedoeld in artikel 2, §3 van de
vermelde wet en niet de beschikking van de onderzoeksrechter genomen met toe-
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passing van artikel 11, §3 van dezelfde wet, de vrijheidsberovende titel uitmaakt;
Dat het middel, dat geheel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht;
3. Derde middel
Overwegende dat het middel in zoverre het schending aanvoert van artikel 15
van de Grondwet niet gericht is tegen het bestreden arrest, mitsdien niet ontvankelijk is;
(...)
Overwegende dat artikel 26, §1, tweede lid, voornoemd, bepaalt dat de raadkamer de teruggave gelast van de voorwerpen die geen rechtstreeks verband houden met het feit dat de betrokken persoon ten laste is gelegd en doet, in voorkomend geval, uitspraak over de aanspraken van derde bezitters of van andere
rechthebbenden;
Dat deze bevoegdheid van de onderzoeksgerechten die oordelen over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel beperkt is tot de teruggave
van de voorwerpen die naar aanleiding van de rechtszaak die verband houdt met
het strafbare feit waarvoor het Europees aanhoudingsbevel is verleend; dat die
onderzoeksgerechten evenwel geen rechtsmacht hebben om uitspraak te doen
over de teruggave van voorwerpen die in het kader van een andere rechtszaak in
beslaggenomen werden;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat er geen grond is tot teruggave van in
beslaggenomen voorwerpen "daar het geheel der voorhanden zijnde gegevens
niet toelaat te stellen dat (het beslag) op verzoek van de uitvaardigende vreemde
rechterlijke autoriteit is gebeurd"; dat het aldus te kennen geeft dat de voorwerpen waarvan eiser de teruggave vordert niet in beslag genomen werden naar aanleiding van de rechtszaak die het strafbare feit waarvoor het Europees aanhoudingsbevel is verleend tot voorwerp heeft, zodat de kamer van inbeschuldigingstelling geen rechtsmacht heeft om over die teruggave uitspraak te doen; dat het
hierdoor de beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
4. Vierde middel
Overwegende dat artikel 8 van de wet van 19 december 2003 betreffende het
Europees aanhoudingsbevel, bepaalt dat wanneer de persoon op wie het Europees aanhoudingsbevel met het oog op de instelling van vervolging betrekking
heeft Belg is of in België verblijft, de overlevering afhankelijk kan worden gesteld van de voorwaarde dat de persoon, na te zijn berecht, naar België wordt teruggezonden teneinde aldaar de straf of de veiligheidsmaatregel te ondergaan die
tegen hem in de uitvaardigende Staat is uitgesproken;
Dat uit deze bepaling volgt dat de onderzoeksgerechten die oordelen over de
tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel onaantastbaar oordelen of
aan de betrokken persoon die Belg is of in België verblijft de erin vermelde
maatregel kan worden toegekend;
Overwegende dat het arrest eisers verzoek om te mogen genieten van de maatregel bepaald in artikel 8 van de wet van 19 december 2003 betreffende het Eu-
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ropees aanhoudingsbevel, afwijst op grond dat eiser vreemdeling is en niet langdurig in het land verblijft; dat het arrest aldus geen bijkomende voorwaarde oplegt voor de toepassing van artikel 8, maar enkel in feite onaantastbaar oordeelt
waarom de gevraagde gunstmaatregel niet kan worden toegekend;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat het middel, dat voor het overige opkomt tegen het onaantastbaar oordeel van het arrest dat eiser niet langdurig in België verblijft, niet ontvankelijk is;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
5 juli 2005 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Dirix, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. L. Deckers, Tongeren.

Nr. 388
VAKANTIEKAMER - 12 juli 2005

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 14 VERBEURDVERKLARING - POLITIE- OF VEILIGHEIDSMAATREGEL.
2º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - WETTIGHEID
- VERBEURDVERKLARING - POLITIE- OF VEILIGHEIDSMAATREGEL – VOORWAARDEN.
1º en 2° Het arrest dat, als politie- of veiligheidsmaatregel, de verbeurdverklaring van
inbeslaggenomen voorwerpen beveelt ofschoon geen enkele wettelijke bepaling in die
verbeurdverklaring voorziet, is onwettig1. (Art. 14 G.W. 1994)
(H. T. Y. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0745.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 19 april 2005 is gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
1 Zie Cass., 23 feb. 1959, A.C. 1959, 484; J. CONSTANT, Manuel de droit pénal, première partie, Les
principes généraux, 4de uitg., Luik, 1948, p. 229 en de aldaar vermelde verwijzingen.
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Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Eerste Advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert verschillende grieven aan in geschriften die op 24 juni 2005 op de
griffie van het Hof zijn ontvangen.
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing op de strafvordering:
(...)
Over het ambtshalve aangevoerde middel afgeleid uit de schending van artikel
14 van de Grondwet:
Overwegende dat uit artikel 14 van de Grondwet volgt dat de rechter geen veiligheidsmaatregel kan bevelen dan krachtens de wet;
Overwegende dat het arrest eiser veroordeelt tot één enkele straf wegens drie
moordpogingen, het dragen van een verweerwapen en van een verboden wapen
en hem vrijspreekt voor, enerzijds, het "vervaardigen, herstellen, te koop stellen,
verkopen, uitdelen, invoeren, vervoeren, opslaan of dragen" van een "onbepaald
type mes" dat een verboden wapen wordt geacht, en, anderzijds, bedreiging door
gebaren of zinnebeelden met een aanslag op personen of eigendommen waarop
een criminele straf is gesteld;
Overwegende dat het beroepen vonnis, naast de verbeurdverklaring en de vernietiging van het verboden wapen dat het voorwerp van het bewezen verklaarde
misdrijf uitmaakte en de straf van verbeurdverklaring van verschillende zaken
die hadden gediend of die bestemd waren om het geheel van de bewezen verklaarde misdrijven te begaan en die eiser toebehoorden, besliste dat "de stukken
die zijn opgenomen onder de nummers 692/04, 695/04, 706/04, 711/04 [...] uit
veiligheidsmaatregel moeten worden in beslag genomen";
Overwegende evenwel dat geen enkele wettelijke bepaling voorziet in de verbeurdverklaring, bij wijze van politie- of veiligheidsmaatregel, van de te dezen
inbeslaggenomen voorwerpen;
Overwegende dat het arrest, door alle straffen en maatregelen van verbeurdverklaring die de eerste rechter heeft bevolen te bevestigen op grond "dat deze
wettig en gepast over de overtuigingsstukken uitspraak heeft gedaan", de voormelde "bij wijze van veiligheidsmaatregel" bevolen verbeurdverklaring niet naar
recht verantwoordt;
En overwegende dat, voor het overige, de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest alleen in zoverre het de verbeurdverklaring be-
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veelt van de overtuigingsstukken 692/04, 695/04, 706/04 en 711/04;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiser in vier vijfden van de kosten van zijn cassatieberoep en laat
het overige vijfde ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
12 juli 2005 – Vakantiekamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Close, waarnemend
voorzitter – Grotendeels gelijkluidende conclusie2 van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal.

Nr. 389
VAKANTIEKAMER - 12 juli 2005

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - WETTEN OP DE RECHTSPLEGING WERKING IN DE TIJD - NIEUWE WET;
2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - STRAFRECHTSPLEGING - NIEUWE WET VOORLOPIGE HECHTENIS – HANDHAVING;
3º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - DUUR – MOTIVERING;
4º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING DUUR – MOTIVERING;
1º en 2° In strafzaken zijn de wetten op de rechtspleging, behoudens andersluidende
bepaling, onmiddellijk van toepassing op de hangende rechtsgedingen, zodat de wet die
van kracht is op de dag van de beslissing tot handhaving van de voorlopige hechtenis het
gevolg ervan in de tijd bepaalt1. (Art. 3 Ger.W.; Art. 30, §4 Wet Voorlopige Hechtenis)
3º en 4° Geen enkele bepaling legt de onderzoeksgerechten die uitspraak doen inzake
voorlopige hechtenis de verplichting op om de wettelijke geldigheidsduur van hun
beslissing waarbij de voorlopige hechtenis wordt bevestigd, te vermelden laat staan met
redenen te omkleden2. (Art. 30, §4 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
(Y.)

2 Op burgerlijk vlak was het O.M. van mening dat het cassatieberoep onontvankelijk was voor zover
het gericht was tegen B.Y.Y.
1 Zie Cass., 6 okt. 1999, A.R. P.99.1274.F, nr. 512; 2 feb. 2000, A.R. P.99.0513.F, nr. 87; 15 maart
2000, A.R. P.99.1697.F, nr. 179; art. 30, §4 Wet Voorlopige Hechtenis, na wijziging door art. 12, 6°
Wet 31 mei 2005, B.S. 16 juni 2005, 27390. In de onderhavige zaak concludeerde het openbaar
ministerie tot vernietiging. Het was immers de mening toegedaan dat het eerste, niet gepubliceerde,
middel gegrond was in zoverre het de schending van artt. 23, 4° en 30, §4, eerste lid, eerste zin Wet
Voorlopige Hechtenis aanvoerde. In een andere zaak die het voorwerp uitmaakt van een arrest van
dezelfde datum, was het openbaar ministerie het evenwel eens met de regel in de samenvatting 1° en
2°.
2 Art. 30, §4 Wet Voorlopige Hechtenis na wijziging door art. 12, 6° Wet 31 mei 2005, B.S. 16 juni
2005, 27390.
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0936.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 28 juni 2005 is gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
(...)
Over het tweede middel:
Overwegende dat het arrest een beschikking van de raadkamer van 14 juni
2005 bevestigt die de voorlopige hechtenis handhaaft; dat eiser aanvoert dat aangezien op het ogenblik dat de raadkamer kennis neemt van de zaak de wet die
van toepassing is, de duur van de titel van vrijheidsberoving bij arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, op vijftien dagen stelt, de appelrechters hun beslissing waarbij zij die duur op een maand vaststellen, verzuimen te motiveren;
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending van de artikelen 6.2
van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden en 14.2 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten aanvoert, zonder aan te geven hoe het arrest die bepalingen schendt, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat in strafzaken de wetten op de rechtspleging, behoudens andersluidende bepaling, onmiddellijk van toepassing zijn op de hangende rechtsgedingen, zodat de wet die van kracht is op de dag van de beslissing tot handhaving van de voorlopige hechtenis de uitwerking ervan in de tijd bepaalt;
Overwegende dat met toepassing van artikel 30, §4 van de Wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis, gewijzigd bij artikel 12, 6° van de wet
van 31 mei 2005, het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij de
voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd vanaf de beslissing een titel van vrijheidsberoving van een maand uitmaakt;
Dat de wet van 31 mei 2005, die geen enkele bepaling bevat betreffende haar
inwerkingtreding, in het Belgisch Staatsblad van 16 juni 2005 werd gepubliceerd; dat zij dus sinds 26 juni 2005 toepasselijk is;
Overwegende dat daaruit volgt dat de duur van de titel van vrijheidsberoving
bij arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd en dat op 28 juni 2005 is gewezen, een maand bedraagt;
Dat het middel, in zoverre dit het tegendeel aanvoert, faalt naar recht;
Overwegende dat artikel 149 van de Grondwet niet van toepassing is op de on-
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derzoeksgerechten die inzake voorlopige hechtenis uitspraak doen;
Overwegende dat geen enkele bepaling die gerechten oplegt om de wettelijke
geldigheidsduur van hun beslissing te vermelden laat staan met redenen te omkleden;
Dat het middel in zoverre eveneens faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
12 juli 2005 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Mathieu, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Dejemeppe – Andersluidende conclusie3 van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. S. Joseph, Brussel en C. Brüls, Luik.

Nr. 390
VAKANTIEKAMER - 19 juli 2005

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — INVRIJHEIDSTELLING ONDER
VOORWAARDEN - BORGSOM - VERZOEK TOT TERUGGAVE - UITSPRAAK - BEVOEGDE
RECHTER.
2º VOORLOPIGE HECHTENIS — INVRIJHEIDSTELLING ONDER
VOORWAARDEN - BORGSOM - VERZOEK TOT TERUGGAVE - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST - NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN DE AANVRAAG CASSATIEBEROEP – ONTVANKELIJKHEID.
3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP - BORGSOM - VERZOEK TOT TERUGGAVE - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST - NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN DE AANVRAAG CASSATIEBEROEP – ONTVANKELIJKHEID.
1º Wanneer de invrijheidstelling van een verdachte afhankelijk is van de voorafgaande
betaling van een borgsom en de verdachte na betaling van de borgsom in vrijheid werd
gesteld, komt het enkel de rechter die over de strafvordering uitspraak doet of heeft
gedaan toe over de borgsom te oordelen1.
2º en 3° Is niet ontvankelijk het cassatieberoep gericht tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat de vordering tot terugbetaling van de borgsom niet
ontvankelijk verklaart aangezien dat arrest geen eindbeslissing is, noch uitspraak doet in
een der gevallen bepaald in artikel 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering.
(V.)

3 Zie voetnoot 1.
1 Zie Cass., 2 dec. 2003, A.R. P.03.1332.N, www.cass.be.
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ARREST

(A.R. P.05.1008.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 7 juli 2005, gewezen door het
Hof van Beroep te Gent, Kamer van Inbeschuldigingstelling;
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan. Dit verzoekschrift is aan dit
arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Over het middel in zijn geheel
Overwegende dat bij arrest, op 5 december 2002 gewezen door het Hof van
Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, de voorlopige hechtenis van
eiser niet werd gehandhaafd mits de betaling van een borgsom ten bedrage van
120.000 euro; dat deze waarborgsom op 6 december 2002 werd gestort bij de
Deposito en Consignatiekas te Gent en eiser op dezelfde dag in vrijheid werd gesteld;
Overwegende dat eiser bij verzoekschrift van 21 juni 2005 om de teruggave
heeft verzocht van de borgsom;
Overwegende dat het cassatieberoep van eiser gericht is tegen de beslissing
van de appèlrechters die eisers verzoek tot teruggave van de borgsom, opgelegd
ingevolge artikel 35, §4, eerste lid en §5, Voorlopige Hechteniswet, niet ontvankelijk verklaren;
Overwegende dat krachtens artikel 35, §1, Voorlopige Hechteniswet, de onderzoeksrechter, in de gevallen waarin de voorlopige hechtenis kan worden bevolen of gehandhaafd onder de in artikel 16, §1, bepaalde voorwaarden, de verdachte in vrijheid kan laten onder oplegging van een of meer voorwaarden voor
de tijd die hij bepaalt en maximum voor drie maanden; dat krachtens artikel 35,
§4, eerste lid Voorlopige Hechteniswet, de onderzoeksrechter ook de voorafgaande en volledige betaling van een borgsom kan vorderen, waarvan hij het bedrag bepaalt;
Dat beide maatregelen gelijktijdig kunnen worden opgelegd;
Overwegende dat, krachtens artikel 36, §1, vierde en vijfde lid Voorlopige
Hechteniswet, de verdachte in de loop van het onderzoek aan de raadkamer kan
vragen dat de opgelegde voorwaarden geheel of gedeeltelijk worden opgeheven
of gewijzigd of dat hij wordt vrijgesteld van alle voorwaarden of van sommige
daarvan;
Overwegende dat door de opgelegde voorwaarden wordt bedoeld de voorwaarden in de zin van artikel 35, §1, eerste lid Voorlopige Hechteniswet;
Overwegende dat de voorwaarden in de zin van artikel 35, §1, eerste lid Voor-
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lopige Hechteniswet, voorwaarden zijn die moeten worden nageleefd na de invrijheidstelling voor een hernieuwbare maximumperiode van drie maanden;
Overwegende dat de betaling van een borgsom geen voorwaarde is in de zin
van artikel 35, §1, eerste lid Voorlopige Hechteniswet;
Dat de invrijheidstelling onder borgsom een beslissing is waarbij de handhaving van de voorlopige hechtenis wordt bevolen tot de vereiste zekerheid is betaald; dat na betaling van de borgsom de verdachte in vrijheid wordt gesteld;
Overwegende dat, wanneer de invrijheidstelling van een verdachte afhankelijk
is van de voorafgaande betaling van een borgsom en de verdachte na betaling
van de borgsom in vrijheid werd gesteld, het enkel de rechter die over de strafvordering uitspraak doet of heeft gedaan, toekomt over de bestemming van de
borgsom te oordelen;
Overwegende dat uit wat voorafgaat volgt dat het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat de vordering tot terugbetaling van de borgsom niet
ontvankelijk verklaart, geen eindbeslissing is, noch uitspraak doet in een der gevallen bepaald in artikel 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering;
Dat het cassatieberoep voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk is;
B. Onderzoek van het middel
Overwegende dat het middel geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid van
het cassatieberoep en, behoudens wat hierboven is uiteengezet, geen verder antwoord behoeft;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
19 juli 2005 – Vakantiekamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Dirix, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. K. Van Hoorebeke, Gent en L. Truyens, Dendermonde.

Nr. 391
VAKANTIEKAMER - 26 juli 2005

1º RECHTEN VAN DE MENS — ALGEMEEN - BUITENLANDSE RECHTERLIJKE BESLISSING
- BEOORDELING VAN DIEZELFDE FEITEN - VERLIES VAN HET VERVOLGINGSRECHT –
RECHTSBEGINSEL.
2º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.7 - EERDERE
BUITENLANDSE RECHTERLIJKE UITSPRAAK - "NON BIS IN IDEM" – TOEPASSING.
1º Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel krachtens hetwelk "een gevatte overheid het
recht verliest een vervolging in te stellen wanneer een buitenlandse rechterlijke beslissing
diezelfde feiten reeds beoordeeld heeft".
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2º Artikel 14.7 I.V.B.P.R. en het erin vervatte beginsel "non bis in idem" zijn niet van
toepassing in geval van een eerdere beslissing van een buitenlandse rechter.
(D. e.a. T. DEUTSCHE BANK N.V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.0767.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 15 april 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser sub II stelt in een memorie drie 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. Verzoek om uitstel van eiser sub I
Overwegende dat eiser, bij schrijven van 14 juli 2005 en in zijn memorie, verzoekt om uitstel van de behandeling van de zaak; dat hij aanvoert dat er overmacht is daar de griffie van het Hof zijn raadsman per schrijven van 4 juli 2005
berichtte dat de rechtsdag vastgesteld werd op de terechtzitting van 19 juli 2005
terwijl een eerste schrijven van 1 juli 2005 hem berichtte dat de rechtsdag vastgesteld was op de terechtzitting van 6 september 2005 zodat hij normaal tot 30
juli 2005 een ontvankelijke memorie kon indienen;
Overwegende dat de rechtsdag vastgesteld was op de terechtzitting van 19 juli
2005 zodat eiser, behoudens overmacht, een ontvankelijke memorie slechts kon
indienen binnen de termijn bepaald in artikel 420bis, eerste lid Wetboek van
Strafvordering, dit is tot 8 juli 2005;
Overwegende dat het onjuiste bericht van vaststelling van de zaak op de terechtzitting van 6 september 2005, voor eiser een geval van overmacht uitmaakt;
dat die overmacht voor gevolg heeft dat hij tot de terechtzitting van 19 juli 2005
waar de zaak was vastgesteld, buiten de termijn bepaald in artikel 420bis, eerste
lid Wetboek van Strafvordering, een ontvankelijke memorie kon neerleggen, wat
hij trouwens heeft gedaan;
Dat er geen aanleiding is tot het gevraagde uitstel;
B. Afstanden
Overwegende dat Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie,
namens J. D., A. V. M. en A.B., zonder berusting afstand van hun cassatieberoep
doet;
C. Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
Overwegende dat het arrest oordeelt dat er geen aanleiding tot verwijzing van
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de eiser sub I is wegens de telastleggingen B.IX, B.X, E.X, E.XI en K.14;
Dat het cassatieberoep van deze eiser in zoverre bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
Overwegende dat krachtens artikel 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering, cassatieberoep tegen een niet-definitief arrest openstaat onder meer wanneer dit uitspraak doet met toepassing van de artikelen 135 en 235bis van hetzelfde wetboek;
Overwegende dat uit de wetsgeschiedenis en uit de context van die wetsartikelen evenwel blijkt dat tegen een niet-definitief arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet op het hoger beroep van het openbaar ministerie en de burgerlijke partij slechts cassatieberoep mogelijk is wanneer dit arrest uitspraak doet over een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid als bedoeld
in artikel 131, eerste lid Wetboek van Strafvordering, of over een grond van nietontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, of zelf een verwijzingsbeslissing inhoudt die aangetast is door een onregelmatigheid, een verzuim of een
nietigheid;
Overwegende dat het arrest, behoudens in zoverre het uitspraak doet over de
telastleggingen B.IX, B.X, E.X, E.XI, H.7, N, M, O, P en Q ten aanzien van
F.D., J.V. en P.V., voor het overige geen eindbeslissingen inhoudt;
Dat de cassatieberoepen, behoudens in zoverre ze gericht zijn tegen eventuele
onregelmatigheden van de verwijzingsbeslissingen welke het arrest bevat en tegen de beslissingen van het arrest over de ontvankelijkheid van de strafvordering
en de verjaring van de strafvordering, in zoverre evenmin ontvankelijk zijn;
D. Onderzoek van de middelen
1. Cassatieberoep van B.D.V.
1.1. Eerste middel
Overwegende dat het Protocol nr. 7 bij het Verdrag tot bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, het Europees Verdrag van
28 mei 1970 inzake internationale geldigheid van strafvonnissen en het Europees
Verdrag van 15 mei 1972 betreffende de overdracht van strafvervolging, door
België niet werden bekrachtigd;
Overwegende dat artikel 6 E.V.R.M. in de regel niet van toepassing is voor de
onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de regeling van de rechtspleging;
Overwegende dat er geen algemeen rechtsbeginsel bestaat krachtens hetwelk
"een gevatte overheid het recht verliest een vervolging in te stellen, wanneer een
buitenlandse rechterlijke uitspraak diezelfde feiten reeds beoordeeld heeft";
Overwegende dat het middel voor het overige aanvoert dat het arrest het beginsel "ne bis in idem" miskent en artikel 14.7. I.V.B.P.R. schendt daar het eiser
naar de correctionele rechtbank verwijst wegens feiten waarvoor hij reeds bij arrest van het Hof van Beroep te Malaga buiten vervolging was gesteld;
Overwegende dat artikel 14.7. I.V.B.P.R. en het erin vervatte beginsel "non bis
in idem" niet van toepassing zijn in geval van een eerdere beslissing van een buitenlandse rechter;
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Dat het middel faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verleent akte van de afstanden;
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
26 juli 2005 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Dirix, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Maes en Geinger.

Nr. 392
VAKANTIEKAMER - 2 augustus 2005

1º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — MINDERJARIGE - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT
VERWIJZING VAN INVERDENKINGGESTELDEN NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK WEGENS

- EÉN VAN DIE MISDRIJVEN MOGELIJKS GEPLEEGD VOOR DE
- CORRECTIONELE RECHTBANK - ONBEVOEGDVERKLARING
VOOR DE BEOORDELING VAN DAT MISDRIJF - BESLISSINGEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE.
VERSCHEIDENE MISDRIJVEN

MEERDERJARIGHEID VAN ÉÉN VAN HEN

2º SAMENHANG - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - RECHTSVORDERING VOOR DE
JEUGDRECHTBANK.
3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID - CORRECTIONELE
RECHTBANK - EÉN VAN DE MISDRIJVEN MOGELIJKS GEPLEEGD VOOR DE MEERDERJARIGHEID VAN EEN
BEKLAAGDE - ONBEVOEGDVERKLARING - ANDERE MISDRIJVEN – GEVOLG.
1º Wanneer, enerzijds, de raadkamer inverdenkinggestelden wegens verscheidene
misdrijven naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, terwijl een van die feiten ten
laste van een van hen mogelijks dateert van voor zijn meerderjarigheid en, anderzijds, de
correctionele rechtbank een vonnis heeft gewezen waarbij zij zich onbevoegd heeft
verklaard om over dat als misdrijf omschreven feit te oordelen, gaat het Hof na of tegen
de beschikking van de raadkamer vooralsnog geen rechtsmiddel kan worden aangewend
en of het vonnis van de correctionele rechtbank in kracht van gewijsde is gegaan; zo ja,
beslist het tot regeling van rechtsgebied, vernietigt het de beschikking van de raadkamer
in zoverre die betrekking heeft op dat als misdrijf omschreven feit dat door die beklaagde
mogelijks was gepleegd vooraleer hij de volle leeftijd van achttien jaar had bereikt en
verwijst het de aldus beperkte zaak naar de bevoegde procureur des Konings 1. (Artt. 525
e.v. Sv.)
2º Er kan geen samenhang bestaan tussen de strafvordering en de rechtsvordering die tot
de bevoegdheid van de jeugdrechtbank behoort2. (Artt. 226 en 227 Sv.; Artt. 36 en 48, §2
Jeugdbeschermingswet)

1 Zie Cass., 21 mei 2003, A.R. P.03.0493.F, nr. 311 en 22 september 2004, A.R. P.04.0931.F, nr.
427.
2 Zie Cass., 22 september 2004, A.R. P.04.0931.F, nr. 427.
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3º De correctionele rechtbank die zich onbevoegd heeft verklaard om te oordelen over een
als misdrijf omschreven feit ten laste van een van de beklaagden omdat het mogelijks
dateert van voor zijn meerderjarigheid, blijft geadieerd van de strafvordering wegens
andere misdrijven tegen deze en een andere beklaagde3.
(PROCUREUR DES KONINGS TE OUDENAARDE T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.0932.N)

I. De door het verzoek bedoelde beslissingen
De procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde
verzoekt om regeling van rechtsgebied ingevolge:
- de beschikking, op 23 juli 2004 gewezen door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde;
- het vonnis, op 30 juli 2004 op tegenspraak gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Oudenaarde.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Reden van het verzoek
De procureur des Konings te Oudenaarde legt een verzoekschrift neer. Dit verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de beschikking van de raadkamer, na aanneming van verzachtende omstandigheden voor alle telastleggingen, de beklaagden, beiden toen
nog aangehouden, naar de correctionele rechtbank verwees wegens mededaderschap;
A. de eerste en de tweede, te Geraardsbergen op 21 april 2004 diefstal door
middel van geweld of bedreiging, met de omstandigheid dat de diefstal gepleegd
werd onder twee van de in artikel 471 Strafwetboek vermelde omstandigheden,
dit is door middel van braak, door twee of meer personen en bij nacht;
B. de eerste, diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels, 1. te
Geraardsbergen op 10 september 2003 en 2. te Geraardsbergen op een niet nader
te bepalen tijdstip in de periode van 1 april 2003 tot en met 31 december 2003;
Overwegende dat het vonnis van de correctionele rechtbank, op grond dat
waar de eerste beklaagde geboren is op 23 april 1985 en de feiten vermeld onder
de telastlegging B.2 mogelijk dateren van vóór zijn meerderjarigheid, zich onbevoegd verklaarde "voor de periode van 1 april 2003 tot en met 22 april 2003 wat
de telastlegging B.2 betreft in hoofde van [de eerste beklaagde]" en de zaak voor
het overige onbepaald uitstelde "teneinde de procedure haar verdere verloop te
laten kennen in toepassing van de artikelen 525 tot 540 van het Wetboek van
Strafvordering over de regeling van rechtsgebied";
3 Ibid.
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Overwegende dat er tegen de beschikking van de raadkamer vooralsnog geen
rechtsmiddel openstaat en het vonnis van de correctionele rechtbank kracht van
gewijsde heeft;
Dat hun onderlinge tegenstrijdigheid een geschil van rechtsmacht doet ontstaan dat de rechtsgang belemmert;
Overwegende dat de correctionele rechtbank niet bevoegd is om over het aan
de eerste beklaagde onder de telastlegging B.2 verweten als misdrijf omschreven
feit te oordelen, voor zover dit zou zijn gepleegd vooraleer hij de volle leeftijd
van achttien jaar had bereikt, dit is 23 april 2003;
Overwegende dat geen samenhang kan bestaan tussen de strafvordering en de
rechtsvordering die tot de bevoegdheid van de jeugdrechtbank behoort; dat de
correctionele rechtbank nog steeds geadieerd is van de strafvordering tegen de
eerste beklaagde, uitgenomen voor het feit van de telastlegging B.2 voor zover
dit zou zijn gepleegd vóór 23 april 2003, en van de strafvordering tegen de tweede beklaagde;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Beslissende tot regeling van rechtsgebied;
Vernietigt de beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Oudenaarde van 23 juli 2004, in zoverre die de eerste beklaagde naar
de correctionele rechtbank verwijst wegens het feit van de telastelling B.2 in zoverre dit gepleegd zou zijn vóór 23 april 2003;
Verwijst de zaak, binnen die grenzen, naar de procureur des Konings te Oudenaarde;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beschikking;
Laat de kosten ten laste van de Staat.
2 augustus 2005 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal.

Nr. 393
VAKANTIEKAMER - 9 augustus 2005

TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE AANLEG
— STRAFZAKEN - VERHOOR - TOLK - HOEDANIGHEID - VERMELDING - VERZUIM – GEVOLG.
Het feit alleen dat de vermelding ontbreekt dat de tolk beëdigd is, heeft geen nietigheid tot
gevolg van het proces-verbaal van een verhoor, op voorwaarde dat die hoedanigheid
daadwerkelijk is nagegaan1. (Art. 31, tweede lid Taalwet Gerechtszaken; Artt. 40, eerste
1 Zie Cass., Ver. Kam., 16 sept. 1998, A.R. A.94.0001.F, J.T. 1998, 656, J.L.M.B. 1998, 1340 en
R.D.P. 1999, 106; R. DECLERCQ, Strafrechtspleging, 3de uitg., Kluwer, 2003, 185-186, nr. 339.
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lid en 47bis, 5° Sv.)
(A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0959.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 29 juni 2005 is gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
het proces-verbaal van 29 maart 2005 het verhoor van klaagster zoals bedoeld in
artikel 47bis, 3° en 5° van het Wetboek van Strafvordering niet vermeldt; dat het
immers alleen bij wijze van "voorafgaand onderhoud" is opgemaakt om vervolgens het voorwerp uit te maken van een gedetailleerd verhoor met tolk;
Dat dit onderdeel, dat het tegendeel aanvoert, feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat, enerzijds, artikel 31, tweede lid van de Wet op het gebruik
der talen in gerechtszaken, de agenten die met het vooronderzoek belast zijn, in
het geval dat het aanwijst, verplicht een beroep te doen op de medewerking van
een beëdigd tolk en dat artikel 40, eerste lid van diezelfde wet deze regel op
straffe van nietigheid voorschrijft, anderzijds, dat artikel 47bis, 5° van het Wetboek van Strafvordering, in het geval dat het aanwijst, op zijn minst de eerbiediging oplegt van de regel dat een beroep moet worden gedaan op een beëdigd tolk
en dat diens identiteit en hoedanigheid dienen te worden vermeld;
Overwegende dat deze bepalingen het feit alleen dat de vermelding ontbreekt
dat de tolk beëdigd is niet bestraffen;
Dat daaruit volgt dat dit gebrek alleen geen nietigheid van het proces-verbaal
van het verhoor tot gevolg heeft, op voorwaarde dat de hoedanigheid van de tolk
daadwerkelijk is nagegaan;
Dat het arrest, zonder dat het overigens op dit punt wordt bekristiseerd, uit die
vaststellingen heeft kunnen afleiden dat de tolk waarop de agenten een beroep
hebben gedaan over die hoedanigheid beschikte en dat het bijgevolg heeft kunnen beslissen dat die bepalingen niet zijn geschonden;
Overwegende dat de persoon die bij het verhoor van klaagster aanwezig was
en die als "Juffr. Beeckman van de vereniging Pagasa" staat vermeldt, voldoende
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nauwkeurig is geïdentificeerd;
Dat dit onderdeel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
9 augustus 2005 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: mr. S. Mary, Brussel.

Nr. 394
VAKANTIEKAMER - 9 augustus 2005

1º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - AARD VAN
HET MISDRIJF - HEROMSCHRIJVING NA BESCHIKKING TOT GEVANGENNEMING EN OVERMAKING VAN DE
STUKKEN AAN DE PROCUREUR-GENERAAL - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - VERWIJZING NAAR
DE CORRECTIONELE RECHTBANK - HOF VAN BEROEP - CORRECTIONELE KAMER - HEROMSCHRIJVING
TOT MISDAAD - ONBEVOEGDVERKLARING – BESLISSINGEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE.
2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - MISDAAD - VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK REGELING VAN RECHTSGEBIED - VERNIETIGING – GEVOLG.
3º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
- MISDAAD - VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK - REGELING VAN RECHTSGEBIED VERNIETIGING - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING – GEVOLG.
1º Wanneer, enerzijds, nadat de raadkamer tegen de verdachte van een misdaad, waarop
de in de wet bepaalde straf niet toelaat hem wegens verzachtende omstandigheden naar
de correctionele rechtbank te verwijzen, een beschikking tot gevangenneming heeft
verleend met overmaking van de stukken aan de procureur-generaal bij het hof van
beroep, dit hof, kamer van inbeschuldigingstelling, na heromschrijving van de
oorspronkelijk ten laste van de verdachte gelegde misdaad en aanneming van
verzachtende omstandigheden, hem naar de correctionele rechtbank heeft verwezen en,
anderzijds, dit hof, correctionele kamer, het vonnis van de correctionele rechtbank
bevestigt wat betreft de heromschrijving van het feit als een misdaad waarvoor een
verdachte niet wegens verzachtende omstandigheden naar de correctionele rechtbank
kan worden verwezen en de hieruit voortvloeiende onbevoegdheid van de rechtbank om
kennis te nemen van de strafvordering tegen de beklaagde, gaat het Hof na of tegen het
arrest van het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, vooralsnog geen
rechtsmiddel openstaat en of het arrest van dat hof, correctionele kamer, in kracht van
gewijsde is gegaan; zo ja, beslist het tot regeling van rechtsgebied, vernietigt het dat
arrest van dat hof, kamer van inbeschuldigingstelling, in zoverre het verzachtende
omstandigheden aanneemt en de verdachte naar de correctionele rechtbank verwijst en
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verwijst het de aldus beperkte zaak naar dat hof van beroep, kamer van
inbeschuldigingstelling, anders samengesteld1. (Artt. 525 e.v. Sv.; Art. 2, eerste en derde
lid, 1° Wet Verzachtende Omstandigheden)
2º en 3° Wanneer het arrest van het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, dat
de verdachte van een misdaad, nadat de raadkamer tegen hem een beschikking tot
gevangenneming heeft verleend met oververmaking van de stukken aan de procureurgeneraal bij dat hof, na heromschrijving van het feit, wegens aanneming van
verzachtende omstandigheden naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, door het
Hof van Cassatie, beslissende tot regeling van rechtsgebied, vernietigd wordt, heeft het
arrest van dezelfde datum van die kamer van inbeschuldigingstelling, dat beslist tot
handhaving van de aanhouding van de verdachte, geen bestaansredenen meer. (Art. 26,
§3 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN T. F.)

ARREST

(A.R. P.05.1035.N)

I. De door het verzoek bedoelde beslissingen
De procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen verzoekt om regeling van rechtsgebied ingevolge:
- het arrest, op 13 december 2004 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
- het arrest, op 9 juni 2005 op tegenspraak gewezen door het Hof van Beroep
te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Reden van het verzoek
De procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen legt een verzoekschrift neer. Dit verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel
uit.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de beklaagde A F en andere beklaagden het voorwerp hebben uitgemaakt van een gerechtelijk onderzoek betreffende, wat de beklaagde A
F en één andere medebeklaagde betreft, mededaderschap aan moord, en, wat
twee andere medebeklaagden betreft, verzuim hulp te verlenen of te verschaffen
aan iemand die in groot gevaar verkeert;
Dat de raadkamer bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen bij be1 Op te merken is - zoals het arrest vaststelt - dat de correctionele rechtbank zich onbevoegd
verklaarde om kennis te nemen van het geheel van de strafvordering, dus ook wat betreft hetzelfde
als moord omschreven feit in hoofde van een medebeklaagde en het samenhangend wanbedrijf
(schuldig verzuim), in hoofde van twee andere beklaagden en dat het hof van beroep, correctionele
kamer, de zaak wat dat betreft "splitste", de mededader vrijsprak, de andere beklaagden veroordeelde
en recht deed op de tegen dezen ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen. Daar ook deze beslissingen
kracht van gewijsde hadden was er op dat vlak geen strijdigheid met de beslissing die door het Hof
diende te worden vernietigd.
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schikking van 7 juli 2004 tegen de beklaagde A F en de andere beklaagde wegens de telastlegging van moord een beschikking tot gevangenneming heeft verleend waarvan ze de onmiddellijke tenuitvoerlegging heeft bevolen met overmaking van de stukken aan de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen;
Overwegende dat het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, bij arrest van 13 december 2004, de beklaagde A F, na heromschrijving van het hem oorspronkelijk ten laste gelegde feit van mededaderschap aan
moord en na aanneming van verzachtende omstandigheden, en andere beklaagden naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, de beklaagde A F meer bepaald wegens de telastlegging van te Antwerpen, op 25 oktober 2003, mededaderschap aan "opzettelijk en met voorbedachten rade, maar zonder het oogmerk
om te doden, slagen en verwondingen te hebben toegebracht aan D P, geboren te
[...] op [...], de slagen of verwondingen hebbende toch diens dood veroorzaakt";
Dat het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldiging-stelling, bij
afzonderlijk ter gelegenheid van de regeling van de rechtspleging op 13 december 2004 gewezen arrest, heeft beslist dat de beklaagde A F aangehouden blijft;
Overwegende dat de Correctionele Rechtbank te Antwerpen, bij op 11 maart
2005 tegen de beklaagde A F op tegenspraak gewezen vonnis, heeft geoordeeld
dat het onder meer hem ten laste gelegde feit moet omschreven worden als "opzettelijk, met het oogmerk om te doden en met voorbedachten rade, D P, geboren
te [...] op [...], gedood te hebben" en zich dienvolgens onbevoegd heeft verklaard
om van dit feit en daarmee samenhangende feiten ten laste van de andere beklaagden kennis te nemen;
Overwegende dat het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, bij
tegen de beklaagde A F op tegenspraak op 9 juni 2005 gewezen arrest, recht
heeft gedaan op de tegen zijn medebeklaagden ingestelde strafvordering en burgerlijke rechtsvorderingen, maar het beroepen vonnis heeft bevestigd wat betreft
de heromschrijving van het aan de beklaagde A F te laste gelegde feit en de hieruit voortvloeiende onbevoegdheid om kennis te nemen van de strafvordering tegen hem;
Overwegende dat er tegen het arrest van het Hof van Beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat en het arrest van het
Hof van Beroep, correctionele kamer, kracht van gewijsde heeft;
Dat hun onderlinge tegenstrijdigheid een geschil van rechtsmacht doet ontstaan dat de rechtsgang belemmert;
Overwegende dat het aan A F ten laste gelegde feit de misdaad van moord
schijnt op te leveren, die de artikelen 66, 392, 393 en 394 Strafwetboek strafbaar
stelt met levenslange opsluiting;
Dat artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 het onderzoeksgerecht niet toelaat
om een van de misdaad van moord beklaagde na aanneming van verzachtende
omstandigheden naar de correctionele rechtbank te verwijzen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
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Beslissende tot regeling van rechtsgebied;
Vernietigt het op 13 december 2004 gewezen arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, in zoverre het verzachtende omstandigheden aanneemt ten aanzien van de beklaagde A F en hem naar de correctionele rechtbank verwijst;
Zegt dat het eveneens op 13 december 2004 gewezen arrest van het Hof van
Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, dat beslist tot de handhaving van de aanhouding van A F, geen bestaansreden meer heeft;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer
van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
9 augustus 2005 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal.

Nr. 395
VAKANTIEKAMER - 16 augustus 2005

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — TUCHTZAKEN PROVINCIALE RAAD VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN - SAMENSTELLING VAN DE RAAD - GEVOLG.
Het feit dat de voorzitter en de ondervoorzitter van de provinciale raad van de orde van
architecten geen kennis kunnen nemen van een zaak, heeft niet tot gevolg dat de
provinciale raad niet meer zou kunnen oordelen over die zaak zodat het verzoek tot
onttrekking dat uitsluitend op die grond is gebaseerd, kennelijk onontvankelijk is. (Art. 16
Architectenwet)
(V. T. ORDE VAN ARCHITECTEN, RAAD VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN)

ARREST

(A.R. C.05.0363.N)

I. Geding in cassatie
Verzoeker heeft op 10 augustus 2005 een verzoek tot onttrekking van de zaak
aan de Raad van de Orde van Architecten van de provincie Antwerpen neergelegd.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het feit dat de voorzitter en de ondervoorzitter van de provinciale raad geen kennis kunnen nemen van een zaak, niet tot gevolg heeft dat
de provinciale raad niet meer zou kunnen oordelen over die zaak;
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Dat het verzoek tot onttrekking dat uitsluitend op die grond is gebaseerd, kennelijk onontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verklaart het verzoek kennelijk onontvankelijk;
Veroordeelt verzoeker tot de kosten.
16 augustus 2005 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. L; Bouteligier, Antwerpen.

Nr. 396
VAKANTIEKAMER - 16 augustus 2005

VOORLOPIGE HECHTENIS — ONMIDDELLIJKE AANHOUDING - VOORLOPIGE
INVRIJHEIDSTELLING - VERZOEKSCHRIFT - VERWERPING – MOTIVERING.
Krachtens artikel 27, §3, vierde lid Wet Voorlopige Hechtenis, moet de beslissing tot
verwerping van een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling dat een aangehoudene na
een bevel tot onmiddellijke aanhouding heeft ingediend, worden gemotiveerd met
inachtneming van hetgeen is voorgeschreven in artikel 16, §5, eerste en tweede lid Wet
Voorlopige Hechtenis1.
(V.)

ARREST

(A.R. P.05.1130.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 1 augustus 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert in een memorie grieven aan. Die memorie is aan dit arrest gehecht
en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de grieven
1. Grief I en IIA
Overwegende dat de grieven én opkomen tegen de beoordeling van de feiten
door de rechter én het Hof verplichten tot een onderzoek van feiten waarvoor het
1 Cass., 19 juli 1993, A.R. P.93.1065.N, nr. 319; 30 dec. 1997, A.R. P.97.1649.N, nr. 580.
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niet bevoegd is;
Dat de grieven niet ontvankelijk zijn;
2. Grieven II.B, II.B.1 en II.B.2
Overwegende dat het als geschonden aangewezen artikel 33, §2, eerste lid Wet
Voorlopige Hechtenis betrekking heeft op de voorwaarden voor een onmiddellijke aanhouding;
Overwegende dat het cassatieberoep geen betrekking heeft op de onmiddellijke aanhouding van eiser maar op de afwijzing van zijn verzoek tot voorlopige invrijheidstelling;
Overwegende dat, krachtens artikel 27, §3, vierde lid Wet Voorlopige Hechtenis, de beslissing tot verwerping van dergelijk verzoek tot voorlopige invrijheidstelling moet worden gemotiveerd met inachtneming van hetgeen is voorgeschreven in artikel 16, §5, eerste en tweede lid Wet Voorlopige Hechtenis;
Dat laatstgenoemde bepaling vereist dat de beslissing het bestaan vaststelt van
ernstige aanwijzingen van schuld en dat ze de feitelijke omstandigheden vermeldt van de zaak en die welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de verdachte die de voorlopige hechtenis wettigen gezien de criteria van artikel 16, §1
Wet Voorlopige Hechtenis;
Overwegende dat de grieven die ervan uitgaan dat het enige criterium voor de
beoordeling van een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling, de bij artikel 33,
§2, eerste lid Wet Voorlopige Hechtenis bedoelde vrees is dat de betrokkene zich
aan de uitvoering van de straf zou pogen te onttrekken, falen naar recht;
B. Ambtshalve onderzoek van beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiser in de kosten.
16 augustus 2005 – Vakantiekamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. D. Vantomme, Kortrijk.

Nr. 397
VAKANTIEKAMER - 16 augustus 2005

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHT REDENGEVING VAN DE BESLISSING - VERPLICHTING EEN CONCLUSIE TE BEANTWOORDEN –
DRAAGWIJDTE.
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2º ONDERZOEKSGERECHTEN - MOTIVERING VAN DE BESLISSING VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - VERPLICHTING EEN CONCLUSIE TE BEANTWOORDEN –
DRAAGWIJDTE.
3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - VERPLICHTING EEN
CONCLUSIE TE BEANTWOORDEN – DRAAGWIJDTE.
1º, 2° en 3° Aangezien de artt. 21, 22, 25, 28 en 30 Wet Voorlopige Hechtenis een debat
op tegenspraak voor de onderzoeksgerechten instellen, zijn deze verplicht de conclusie
te beantwoorden in zoverre de betwisting die door de inverdenkinggestelde wordt
opgeworpen, betrekking heeft op de voorwaarden waarvan de wet, te dezen, de
wettigheid van de hechtenis doet afhangen1.
(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1159.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 2 augustus 2005 is gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, aangezien de artikelen 21, 22, 25, 28 en 30 van de Wet van
20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis een debat op tegenspraak voor
de onderzoeksgerechten instellen, deze verplicht zijn de conclusie te beantwoorden in zoverre de betwisting die door de inverdenkinggestelde is opgeworpen,
betrekking heeft op de voorwaarden waarvan de wet, te dezen, de wettigheid van
de hechtenis doet afhangen;
Dat eiser in zijn conclusie voor de appelrechters, enerzijds had aangevoerd dat
"in elk geval moet worden vastgesteld dat (eiser) zelfs vóór zijn inverdenkingstelling tijdens het verhoor door de onderzoeksrechter niet in zijn opmerkingen
over de mogelijkheid dat tegen hem een aanhoudingsbevel zou worden verleend
is gehoord" en, anderzijds, dat het verzuim van deze vormvereiste bestraft wordt
met de invrijheidstelling van de inverdenkinggestelde overeenkomstig artikel 16,
§2, tweede lid van de voormelde wet;
Overwegende dat het bestreden arrest dit verweer met geen enkele considerans
beantwoordt;
1 J. DE CODT, "Le contrôle du maintien de la détention préventive" in La détention préventive, o.l.v. B.
DEJEMEPPE, Larcier, 1992, p. 232-233.
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Dat het middel in zoverre gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar de anders samengestelde kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik.
16 augustus 2005 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. C. Bléret, Neufchâteau.

Nr. 398
VAKANTIEKAMER - 16 augustus 2005

1º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - IN HECHTENIS PLAATSEN OF
BLIJVEN - BESLISSING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER – RECHTSMIDDEL.
2º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - UITVOERBAARVERKLARING HOGER BEROEP - VERWIJT DE BESTREDEN BESCHIKKING NIET TE HEBBEN NIETIGVERKLAARD –
BELANG.
3º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL
- UITVOERBAARVERKLARING - HOGER BEROEP - VERWIJT DE BEROEPEN BESLISSING VAN DE
RAADKAMER NIET TE HEBBEN NIETIGVERKLAARD.
1º Tegen de beslissing waarbij de onderzoeksrechter op grond van art. 11 W. 19 dec. 2003
betreffende het Europees aanhoudingsbevel, het in hechtenis plaatsen of blijven gelast,
staat krachtens §7 van voormeld artikel, geen rechtsmiddel open.
2º en 3° Het middel dat de appèlrechters verwijt dat zij de beroepen beschikking van de
raadkamer niet nietigverklaren, is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, wanneer zij
hebben gedaan wat zij hadden moeten doen indien zij deze beschikking wel hadden
nietigverklaard, i.c., wanneer zijzelf hebben onderzocht of er al dan niet grond was tot
weigering van de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel1.
(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1196.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 augustus 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
1 Zie Cass., 15 juni 1990, A.R. 6889, nr. 598; Cass., 15 feb. 2002, A.R. C.01.0203.F, nr. 110.
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II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat tegen de beslissing waarbij de onderzoeksrechter op grond
van artikel 11 van de Wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, het in hechtenis plaatsen of blijven gelast, krachtens paragraaf 7
van voormeld artikel, geen rechtsmiddel openstaat;
Dat het onderdeel dat kritiek oefent op het bestreden arrest omdat het de nietigheid van de beslissing van de onderzoeksrechter niet heeft vastgesteld, bijgevolg niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat eiser de appelrechters verwijt dat zij de beroepen beschikking niet nietigverklaren;
Maar overwegende dat de appelrechters hebben gedaan wat zij hadden moeten
doen indien zij deze beschikking hadden nietigverklaard;
Dat immers, zoals eiser vaststelt, de kamer van inbeschuldigingstelling zelf
heeft onderzocht of er al dan niet grond was tot weigering van de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel;
Dat het middel wegens 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 het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
16 augustus 2005 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. S. Mary, Brussel en V. Gauché, Brussel.

Nr. 399
VAKANTIEKAMER - 23 augustus 2005

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN

Nr. 399 - 23.8.05
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- INFILTRATIE - VERMELDING IN HET STRAFDOSSIER VAN DE EXACTE PERIODE VAN DE MAATREGEL –
VERPLICHTING.
2º OPENBAAR MINISTERIE - OPSPORINGSONDERZOEK - BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN - INFILTRATIE - VERMELDING IN HET STRAFDOSSIER VAN DE EXACTE
PERIODE VAN DE MAATREGEL – VERPLICHTING.
3º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN INFILTRATIE - VERMELDING IN HET STRAFDOSSIER VAN DE EXACTE PERIODE VAN DE MAATREGEL –
VERPLICHTING.
4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ARTIKEL 6.3 - RECHT VAN VERDEDIGING - RECHT OP EERLIJK
PROCES – DRAAGWIJDTE.
5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 8 - RECHT OP EERBIEDIGING VAN HET PRIVÉ-LEVEN – DRAAGWIJDTE.
6º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - MACHTIGING TOT INFILTRATIE –
CONTROLE.
7º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN
- MACHTIGING TOT INFILTRATIE – CONTROLE.
8º OPENBAAR MINISTERIE - OPSPORINGSONDERZOEK - BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN - MACHTIGING TOT INFILTRATIE – CONTROLE.
9º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN
- INFILTRATIE - NIET-VERMELDING IN HET STRAFDOSSIER VAN DE EXACTE PERIODE VAN DE
MAATREGEL - GEVOLG - BEOORDELING VAN DE FEITENRECHTER.
10º OPENBAAR MINISTERIE - OPSPORINGSONDERZOEK - BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN - INFILTRATIE - NIET-VERMELDING IN HET STRAFDOSSIER VAN DE EXACTE
PERIODE VAN DE MAATREGEL - GEVOLG – BEOORDELING VAN DE FEITENRECHTER.
11º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN INFILTRATIE - NIET-VERMELDING IN HET STRAFDOSSIER VAN DE EXACTE PERIODE VAN DE
MAATREGEL - GEVOLG - BEOORDELING VAN DE FEITENRECHTER.
1º, 2° en 3° De artikelen 47novies, §2, tweede lid en 47novies, §2, derde lid Wetboek van
Strafvordering bepalen niet dat in elk geval het proces-verbaal, bedoeld in artikel
47novies, §2, derde lid de exacte periode tijdens dewelke de infiltratie kan worden
uitgevoerd, dient te vermelden1.
4º en 5° De artikelen 6 en 8 E.V.R.M. verbieden niet de uitoefening van het recht van
verdediging en het recht op eerlijk proces in bepaalde gevallen te regelen en te
beperken; een dergelijke beperking kan verantwoord zijn indien ze evenredig is met het
belang van de te bereiken doelstellingen, zoals de noodzaak bepaalde vormen van
zware criminaliteit te bestrijden of de veiligheid van de infiltrant en/of informant te
vrijwaren.
6º, 7° en 8° Het recht van verdediging houdt niet noodzakelijk in dat de verdediging zelf in
staat moet worden gesteld de regelmatigheid van de machtiging tot infiltratie en van de
uitgevoerde machtiging te controleren; het kan in dergelijk geval volstaan dat een
onafhankelijke en onpartijdige rechter op grond van de hem regelmatig overgelegde
stukken en bekende feiten oordeelt dat de infiltratie is geschied met naleving van alle
1 Zie concl. van het O.M.
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wettelijke voorschriften. (Art. 56bis, vijfde lid Sv.)
9º, 10° en 11° Het komt de rechter toe in feite te oordelen of het niet-vermelden van de
periode tijdens dewelke de infiltratie kan worden uitgevoerd, in het proces-verbaal in de
zin van art. 47novies, §2 Wetboek van Strafvordering, rekening houdende met de in de
zaak die hij dient te beoordelen, te bereiken doelstellingen, verantwoord kan zijn.
(M. e.a.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal D. Vandermeersch:
In het eerste onderdeel van het eerste middel betogen de eisers dat “in het procesverbaal zoals bedoeld in artikel 47novies, §2, derde lid van het Wetboek van
Strafvordering (eerste vervolg van PV. nr. 105.278/04) geen melding wordt gemaakt van
de periode tijdens welke de infiltratie kon worden uitgevoerd zoals vereist door artikel
47octies, §3, 5° van het Wetboek van Strafvordering”.
Artikel 47novies, §2, derde lid van het Wetboek van Strafvordering bepaalt met name
dat in een proces-verbaal wordt verwezen naar de machtiging tot infiltratie en de
vermeldingen bedoeld in artikel 47octies, §3, 1°, 2°, 3° en 5° worden opgenomen,
waaronder o.m. de periode tijdens welke de infiltratie kan worden uitgevoerd en die niet
langer mag zijn dan drie maanden te rekenen van de datum van de machtiging.
Artikel 47novies, §2, lid 2, bepaalt anderzijds dat de officier van gerechtelijke politie,
bedoeld in artikel 47octies, §3, 6°, proces-verbaal opstelt van de verschillende fasen van
de uitvoering van de infiltratie, doch hierin geen elementen vermeldt die de afscherming
van de gebruikte technische hulpmiddelen en politionele onderzoekstechnieken of de
vrijwaring van de veiligheid en de afscherming van de identiteit van de informant, de
politieambtenaren, belast met de uitvoering van de infiltratie, en de in artikel 47octies, §1,
tweede lid bedoelde burger, in het gedrang kunnen brengen.
De vraag is nu of de bij artikel 47novies, §2, tweede lid bepaalde uitzondering m.b.t. tot
de afscherming van de gebruikte technieken of de veiligheid en de afscherming van de
identiteit van bepaalde personen eveneens van toepassing is op het in artikel 47novies, §2,
derde lid bedoelde proces-verbaal.
Volgens JOHAN DELMULLE2, laat de samenlezing van die twee bepalingen toe dat wanneer
de exacte vermelding in het proces-verbaal van de datum of de periode van de observatie
bijvoorbeeld de veiligheid en de afscherming van de identiteit van de informant of van de
politieambtenaren belast met de uitvoering van de observatie, in het gedrang zou kunnen
brengen, er kan worden volstaan met in het proces-verbaal te vermelden dat de observatie
of de infiltratie binnen de wettelijk bepaalde termijn werd uitgevoerd zonder opgave van
de exacte begin- en einddatum ervan.
De auteurs A. DE NAUW en F. SCHUERMANS3 delen dit standpunt maar stellen in dat geval
voor in het in artikel 47novies, §2, derde lid bedoelde proces-verbaal enkel de duur van de
observatie of infiltratie te vermelden.
Andere auteurs4 stellen dat de vermeldingen bedoeld in artikel 47octies, §3, 1°, 2°, 3°
2 J. DELMULLE, “Wat na het arrest van 21 december 2004 van het Arbitragehof? De kamer van
inbeschuldigingstelling als onpartijdige en onafhankelijke rechter belast met de controle voer de
toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie? Een eerste toetsing aan
de praktijk”, T. Strafr. 2005, 232; zie ook H. BERKMOES en J. DELMULLE, “De bijzondere
opsporingsmethoden en enige ander onderzoelsmethoden, Politeia 2003, 130-131 en 172-174.
3 A. DE NAUW en F. SCHUERMANS, “De wet betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige
ander onderzoeksmethoden”, R.W. 2003-2004, 939.
4 R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2005, p. 314-316; J. MEESE,
“Bijzondere opsporingsmethoden en andere onderzoeksmethoden”, NjW, 2003, p. 1142-1143; M. DE
RUE et C. DE VALKENEER, “Les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes
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en 5°, o.m. de periode tijdens welke de infiltratie kan worden uitgevoerd, in het “open”
dossier worden vermeld.
Die auteurs brengen verder de mogelijkheid van het niet-vermelden van bepaalde
elementen in het open dossier, zoals bedoeld in artikel 47novies, §2, tweede lid, enkel in
verband met het opstellen van het proces-verbaal van de verschillende fasen van de
uitvoering van de infiltratie.
Volgens de parlementaire voorbereiding van de wet van 6 januari 2003, moeten de
vermeldingen bedoeld in artikel 47septies, §2, derde lid en 47novies, §2, derde lid in het
open dossier worden opgenomen als correctief op het bewaren van de machtiging tot
observatie (of infiltratie) in het vertrouwelijk dossier en ten einde de rechtszekerheid en
de rechten van verdediging te vrijwaren5. Tijdens de parlementaire voorbereiding heeft
volksvertegenwoordiger GIET een amendement ingediend om ook de periode van de
observatie en de infiltratie in het proces-verbaal te vermelden, en zulks zonder bezwaar
van de Minister van Justitie6.
Naar mijn oordeel ligt het antwoord op de vraag in de wettekst zelf.
Artikel 47novies, §2, tweede lid heeft enkel betrekking op het proces-verbaal van de
verschillende fasen van de uitvoering van de infiltratie. Deze bepaling verwijst overigens
in fine naar het schriftelijk verslag over elke fase in de uitvoering van de infiltratie,
bedoeld in artikel, 47novies, §1, eerste lid.
Artikel 47novies, §2, tweede lid Wetboek van Strafvordering is aldus naar mijn mening
niet van toepassing op het proces-verbaal bedoeld in artikel 47novies, §2, derde lid.
De appèlrechters beslissen dat “uit het samenlezen van artikel 47novies, §2, tweede en
derde lid Wetboek van strafvordering, kan besloten worden dat – nu de exacte vermelding
in het proces-verbaal van de periode van infiltratie de veiligheid en het afschermen van de
identiteit van de informanten en/of de politieambtenaren-infiltranten in concreto in gevaar
zou kunnen brengen – dit de enkele vermelding dat “de infiltratie en observatie hebben
plaatsgevonden binnen de periode van de geldende machtiging” zoals opgenomen in het
eerste vervolg van PV. nr. 105.278/04 rechtvaardigt”.
Zij hebben zodoende hun beslissing niet naar recht verantwoord.
Het eerste onderdeel van het middel lijkt mij gegrond.
Conclusie: vernietiging van de bestreden beslissing.
ARREST

(A.R. P.05.0805.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest op 3 mei 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
d’enquête”, Les dossiers du Journal des Tribunaux n° 44, Bruxelles, Larcier, 2004, 88-92. Volgens
R. VERSTRAETEN, moet de aanduiding van de periode in de machtiging als substantieel worden
beschouwd.
5 Parl. St. Kamer 2001-02, nr. 1688/001, p. 76-77; zie ook J. MEESE, “Bijzondere
opsporingsmethoden en andere onderzoeksmethoden”, NjW 2003, 1142-1143.
6 Parl. St. Kamer 2001-02, nr. 1688/013, p. 68.
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P P en K Y voeren in een memorie dezelfde twee middelen aan. Die memories
zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
M E voert geen middelen aan.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Overwegende dat in strafzaken in de regel een tweede cassatieberoep tegen dezelfde beslissing niet ontvankelijk is ingevolge artikel 438 Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat M E reeds op 12 mei 2005 cassatieberoep tegen het arrest
heeft ingesteld zodat zijn tweede cassatieberoep van 13 mei 2005 niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het eerste cassatieberoep van M E, in zoverre het gericht is
tegen de beslissing waarbij de door de eerste rechter uitgesproken vrijspraak wegens de telastlegging E bevestigd wordt, wegens gebrek aan belang evenmin ontvankelijk is;
B. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 47novies, §2, derde lid Wetboek van Strafvordering
onder meer stelt dat in een proces-verbaal verwezen wordt naar de machtiging
tot infiltratie en de vermeldingen worden opgenomen bedoeld in artikel 47octies,
§3, 1°, 2°, 3° en 5°; dat artikel 47octies, §3 Wetboek van Strafvordering opsomt
welke vermeldingen worden opgenomen in de machtiging tot infiltratie, waaronder onder meer krachtens §3, 5°, de periode tijdens dewelke de infiltratie kan
worden uitgevoerd en die niet langer mag zijn dan drie maanden te rekenen van
de datum van de machtiging;
Dat artikel 47novies, §2, tweede lid Wetboek van Strafvordering evenwel bepaalt dat geen elementen worden vermeld die de afscherming van de gebruikte
technische hulpmiddelen en politionele onderzoekstechnieken of de vrijwaring
van de veiligheid en de afscherming van de identiteit van de informant, de politieambtenaren, belast met de uitvoering van de infiltratie, en de in artikel 47octies, §1, tweede lid bedoelde burger in het gedrang kunnen brengen;
Overwegende dat het Arbitragehof bij arrest nr. 202/2004 van 21 december
2004 onder meer artikel 47novies, §1, tweede lid en §2 Wetboek van Strafvordering heeft vernietigd maar de gevolgen ervan heeft gehandhaafd tot 31 december
2005;
Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het ervan uitgaat dat in elk geval
het proces-verbaal, bedoeld in het thans nog geldende artikel 47novies, §2, derde
lid Wetboek van Strafvordering, de exacte periode tijdens dewelke de infiltratie
kan worden uitgevoerd, dient te vermelden, faalt naar recht;
Overwegende dat de artikelen 6 en 8 E.V.R.M. niet verbieden de uitoefening
van het recht van verdediging en het recht op eerlijk proces in bepaalde gevallen
te regelen en te beperken;
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Dat dergelijke beperking verantwoord kan zijn indien ze evenredig is met het
belang van de te bereiken doelstellingen, zoals de noodzaak bepaalde vormen
van zware criminaliteit te bestrijden of de veiligheid van de infiltrant en/of informant te vrijwaren;
Dat hieruit volgt dat het recht van verdediging niet noodzakelijk inhoudt dat de
verdediging zelf in staat moet worden gesteld de regelmatigheid van de machtiging tot infiltratie en van de uitgevoerde machtiging te controleren; dat het in
dergelijk geval kan volstaan dat een onafhankelijke en onpartijdige rechter op
grond van de hem regelmatig overgelegde stukken en bekende feiten oordeelt dat
de infiltratie is geschied mits naleving van alle wettelijke voorschriften;
Dat het onderdeel in zoverre eveneens faalt naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, het onderdeel, in zoverre het opkomt tegen het onaantastbare oordeel van de appèlrechters dat "de exacte vermelding in
het proces-verbaal van de periode van de infiltratie de veiligheid en het afschermen van de identiteit van de informanten en/of politieambtenaren-infiltranten in
concreto in gevaar zou kunnen brengen", niet ontvankelijk is;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het arrest het proces-verbaal nr. 105278/04 niet uitlegt in de
zin zoals het onderdeel voorhoudt;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat, voor het overige, artikel 47novies, §2, tweede lid Wetboek
van Strafvordering bepaalt dat geen elementen worden vermeld die de afscherming van de gebruikte technische hulpmiddelen en politionele onderzoekstechnieken of de vrijwaring van de veiligheid en de afscherming van de identiteit van
de informant, de politieambtenaren, belast met de uitvoering van de infiltratie, en
de in artikel 47octies, §1, tweede lid, bedoelde burger in het gedrang kunnen
brengen;
Dat het onderdeel, in zoverre het voorhoudt dat de rechter niet vermag te verwijzen naar de veiligheid van een informant ter verantwoording van de niet-vermelding van de periode tijdens dewelke de infiltratie kan worden uitgevoerd,
faalt naar recht;
2. Tweede middel
Overwegende dat het Arbitragehof bij arrest nr. 202/2004 van 21 december
2004 onder meer de artikelen 47undecies en 56bis, tweede lid, in zoverre het kan
worden toegepast in samenhang met artikel 28septies Wetboek van Strafvordering heeft vernietigd maar de gevolgen ervan heeft gehandhaafd tot 31 december
2005;
Overwegende dat, zoals vermeld in het antwoord op het eerste onderdeel van
het eerste middel, de artikelen 6 en 8 E.V.R.M. niet verbieden de uitoefening van
het recht van verdediging en het recht op eerlijk proces in bepaalde gevallen te
regelen en te beperken;
Overwegende dat het aan de rechter toekomt in feite te oordelen of het nietvermelden van de periode tijdens dewelke de infiltratie kan worden uitgevoerd,
in het proces-verbaal in de zin van artikel 47novies, §2, derde lid Wetboek van
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Strafvordering, rekening houdende met de in de zaak die hij dient te beoordelen,
te bereiken doelstellingen, verantwoord kan zijn;
Dat het middel in zoverre het tegen dit oordeel opkomt, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, voor het overige, de appèlrechters op grond van de thans
nog vigerende wetgeving zonder schending van de artikelen 6 en 8 E.V.R.M.,
meer bepaald van het recht van verdediging, op wapengelijkheid en eerlijk proces, wettig hebben kunnen oordelen dat eisers rechten niet zijn miskend vermits:
- de onderzoeksrechter die inzage nam van het vertrouwelijk dossier en hierover verslag uitbracht, te dezen moet worden beschouwd als een onpartijdige
rechter in de zin van artikel 6 E.V.R.M. vermits hij op dat ogenblik geen uitspraak deed over rechtshandelingen die hijzelf stelde of onder zijn verantwoordelijkheid gebeurden, maar wel over rechtshandelingen die reeds voltrokken waren nog voor hij gelast werd met de zaak;
- uit het verslag van de onderzoeksrechter aan de kamer van inbeschuldigingstelling blijkt dat de machtiging werd verleend voor een periode die niet langer
was dan drie maanden;
- de kamer van inbeschuldigingstelling aldus de regelmatigheid van de machtiging tot infiltratie en de uitgevoerde infiltratie heeft kunnen controleren;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
C. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
23 augustus 2005 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Andersluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. C. Mussche, Gent en W. Van Steenbrugge,
Gent.

Nr. 400
VAKANTIEKAMER - 23 augustus 2005

UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BEGRIP - SCHENGENSIGNALERING.
Krachtens artikel 75 van de Nederlandse Overleveringswet van 29 april 2004 is het
Europees aanhoudingsbevel pas vanaf 12 mei 2004 van toepassing in Nederland; een
signalering in het Schengen Informatie Systeem, uitgaande van Nederland vóór 12 mei
2004 maar in België van 12 mei 2004 uitgevoerd, staat vanaf deze laatste datum gelijk
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met een Europees aanhoudingsbevel1. (Art. 9 Wet 19 dec. 2003 betreffende het
Europees aanhoudingsbevel)
(H.)

ARREST

(A.R. P.05.1198.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 9 augustus 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier 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 artikel 44, §3 Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt dat
in het kader van de betrekkingen met de lid-Staten die het kaderbesluit
2002/584/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 13 juni 2002 betreffende
het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidStaten niet hebben omgezet, de wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen of de
bestaande instrumenten op het stuk van uitlevering van toepassing blijven;
Overwegende dat, krachtens artikel 75 van de Nederlandse Overleveringswet
van 29 april 2004, het Europees aanhoudingsbevel pas vanaf 12 mei 2004 van
toepassing is in Nederland;
Overwegende dat een signalering in het Schengen Informatie Systeem, uitgaande van Nederland vóór 12 mei 2004 maar in België vanaf 12 mei 2004 uitgevoerd, vanaf deze laatste datum gelijkstaat met een Europees aanhoudingsbevel;
Dat het middel faalt naar recht;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.
1 Zie Cass., 8 dec. 2004, A.R. P.04.1540.F, nr. 601.
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23 augustus 2005 – Vakantiekamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. E. du Moulin, Antwerpen.

Nr. 401
VAKANTIEKAMER - 23 augustus 2005

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HOGER BEROEP - AFSTAND – GEVOLGEN.
2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HOGER BEROEP - ARREST WAARBIJ AKTE VAN DE
AFSTAND WORDT VERLEEND – GEVOLGEN.
1º Wanneer in zake voorlopige hechtenis de inverdenkinggestelde afstand doet van zijn
hoger beroep, is de zaak door die afstand niet van rechtswege aan de kamer van
inbeschuldigingstelling onttrokken maar moet zij binnen de termijn van art. 30, §3,
tweede lid Wet Voorlopige Hechtenis, akte daarvan verlenen.
2º Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat binnen de termijn van art. 30,
§3, tweede lid Wet Voorlopige hechtenis, akte van de afstand verleent, heeft dezelfde
gevolgen als een arrest dat de voorlopige hechtenis handhaaft in de zin van art. 30, §4
van voormelde wet en levert een titel van vrijheidsbeneming van een maand op te
rekenen van de beslissing; die termijn wordt op drie maanden gebracht wanneer de
misdaad, met toepassing van art. 2 Wet Verzachtende Omstandigheden, niet voor
correctionalisering in aanmerking komt.
(T.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1216.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 12 augustus 2005 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 Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Feiten en voorafgaande rechtspleging
Eiseres werd op 17 maart 2005 door de onderzoeksrechter te Brussel onder
aanhoudingsbevel geplaatst wegens vadermoord.
De raadkamer heeft de voorlopige hechtenis voor de voorlaatste maal gehandhaafd, bij beschikking van 20 juni 2005.
Aangezien eiseres tegen die beschikking hoger beroep heeft ingesteld, is zij
voor de kamer van inbeschuldigingstelling verschenen waar zij tweemaal m.n.
op 4 en 11 juli 2005, om verdaging van de zaak heeft verzocht en dit ook heeft
verkregen. Zij heeft vervolgens afstand gedaan van haar hoger beroep zodat de
kamer van inbeschuldigingstelling, op 18 juli 2005, akte van haar afstand heeft
verleend.
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De raadkamer is opnieuw samengekomen om de voorlopige hechtenis van eiseres na te gaan, en heeft op 27 juli 2005 de handhaving ervan bevolen.
Eiseres heeft voor de kamer van inbeschuldigingstelling opgeworpen dat die
nieuwe beschikking onwettig was, aangezien deze niet binnen de maand van de
voorgaande is gewezen.
Het bestreden arrest schuift dit verweer terzijde door te beslissen dat de geldigheidstermijn die van toepassing is geen maand doch drie maanden bedraagt, rekening gehouden met de aard van de telastlegging.
IV. Cassatiemiddelen
Eiseres voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
V. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Overwegende dat naar luid van artikel 30, §3, tweede lid van de wet van 20
juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, de kamer van inbeschuldigingstelling, binnen vijftien dagen nadat het hoger beroep is ingesteld, over het hoger beroep van de verdachte uitspraak moet doen; dat bij verzuim de verdachte in vrijheid wordt gesteld;
Overwegende dat wanneer de inverdenkinggestelde afstand doet van zijn hoger beroep, de zaak door die afstand niet van rechtswege aan de kamer van inbeschuldigingstelling is onttrokken, maar zij binnen de termijn van voormeld artikel 30, §3, tweede lid, akte daarvan moet verlenen;
Dat een dergelijke beslissing dezelfde gevolgen heeft als een arrest dat de
voorlopige hechtenis handhaaft in de zin van artikel 30, §4 van de wet van 20
juli 1990;
Overwegende dat met toepassing van artikel 30, §4 van de wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis, gewijzigd bij artikel 12, 6° van de wet
van 31 mei 2005, het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de
voorlopige hechtenis handhaaft, een titel van vrijheidsbeneming voor een maand
oplevert te rekenen van de beslissing; dat die termijn op drie maanden wordt gebracht wanneer de misdaad, met toepassing van artikel 2 van de wet op de verzachtende omstandigheden, niet voor correctionalisering in aanmerking komt;
Dat krachtens deze bepaling, het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling te Brussel van 18 juli 2005 een titel van vrijheidsbeneming van drie maanden inhield;
Dat, aangezien de laatste beschikking van de raadkamer op 27 juli 2005 is gewezen, deze de artikelen 22 en 32 van de wet van 20 juli 1990 niet schendt, zodat het bestreden arrest, die haar bevestigt, de voormelde artikelen evenmin
schendt;
Dat het middel, ook al was het gegrond, dat niet tot cassatie kan leiden, niet
ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
Over het tweede middel:
Overwegende dat de schending van artikel 5.1 van het Verdrag tot Bescher-
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ming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden alleen is afgeleid uit de bewering dat de beschikking van de raadkamer van 27 juli 2005 na
verloop van de wettelijke termijn is gewezen;
Dat het arrest, zoals aangegeven in het antwoord op het eerste middel hierboven, waarbij akte wordt verleend van de afstand, geldt als een hechtenistitel, zodat de beschikking van 27 juli 2005 binnen de wettelijke termijn is gewezen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
23 augustus 2005 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. A. Bernard, Brussel en T. Mitevoy, Brussel.

Nr. 402
VAKANTIEKAMER - 30 augustus 2005

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING — STRAFVORDERING — GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID – BEGRIP.
2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID –
BEGRIP.
3º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - EVOCATIE - GESCHIL INZAKE
BEVOEGDHEID – BEGRIP.
4º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID BEGRIP - HOGER BEROEP – EVOCATIE.
1º en 2° In de zin van art. 416, tweede lid Sv., zijn de vonnissen en arresten die uitspraak
doen over een door de partijen opgeworpen geschil over de bevoegdheid van het
rechtscollege dat van de zaak kennis neemt en deze waarbij de rechter zich ambtshalve
onbevoegd verklaart, beslissingen inzake bevoegdheid die aldus vatbaar zijn voor
cassatieberoep dat vóór de eindbeslissing wordt ingesteld1.
3º en 4° Het arrest waarbij beslist wordt de zaak aan zich te trekken en het onderzoek
ervan te verdagen en waarvan wordt beweerd dat het de voorwaarden van de evocatie
miskent, is geen arrest inzake bevoegdheid in de zin van art. 416, tweede lid Sv. (Art. 215
Sv.)
(P. T. P.)

1 Zie Cass., 29 mei 1990, A.R. 4514, nr. 571 en Cass., 17 mei 1995, A.R. P.95.0536.F, nr. 242.
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0910.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 31 mei 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert verschillende middelen aan in een memorie, waarvan een voor
eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat in de zin van artikel 416, tweede lid van het Wetboek van
Strafvordering, de vonnissen en arresten die uitspraak doen over een door de partijen opgeworpen geschil over de bevoegdheid van het rechtscollege dat van de
zaak kennis neemt en deze waarbij de rechter zich ambtshalve onbevoegd verklaart, beslissingen zijn inzake bevoegdheid die aldus vatbaar zijn voor cassatieberoep dat vóór de eindbeslissing wordt ingesteld;
Overwegende dat het hof van beroep, alwaar het hoger beroep aanhangig is gemaakt dat door eiser tegen een vonnis van de Correctionele Rechtbank te Verviers waarbij zijn verzoek tot getuigenverhoor is verworpen, is ingesteld, beslist
de zaak aan zich te trekken en het onderzoek ervan te verdagen;
Overwegende dat eiser de appelrechters verwijt, met name artikel 215 van het
wetboek van Strafvordering te hebben geschonden door vooraf het beroepen
vonnis niet te vernietigen;
Overwegende dat het arrest waarvan, voor het Hof, wordt beweerd dat het de
voorwaarden van de evocatie miskent, geen arrest inzake bevoegdheid is, in de
zin zoals hierboven gepreciseerd;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
En overwegende dat er geen grond is om acht te slaan op de overige punten
van de memorie, aangezien de grieven die erin zijn aangevoerd geen verband
houden met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
30 augustus 2005 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. T. Garot, Verviers.

